
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
1. โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอ จํานวน 60 ชุด  
2. วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวนคอ จํานวน 85 ชุด 
3. สารทดแทนกระดูกเพื่อการสรางกระดูก จํานวน 40ชดุ 

โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม  
 

1. ความเปนมา 
     เนื่องจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม มีพันธกิจในการบริการทางการแพทย ดานโรคระบบประสาท  
ซึ่งตองผาตัดยึดตรึงแกไขกระดูกสันหลังสวนคอ จึงตองจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย โลหะดามกระดูก
สันหลังสวนคอ และวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวนคอ  

2. วัตถุประสงค 
     เพื่อใหมีวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอและวัสดุเสริมความแข็งแรง
ทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวนคอไวรักษาผูปวยอยางเพียงพอ และตอเนื่อง 

๓. คุณสมบัตผิูย่ืนขอเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชน รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก โรงพยาบาล

ประสาทเชียงใหม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

 3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

 
 

กรณ.ี.. 
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 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคานั้น
ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

 สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

 3.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  

4. คุณลักษณะเฉพาะโลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา  
     4.1 คุณลักษณะเฉพาะท่ัวไปโลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา 

 4.1.1 ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม ชนิดไทเทเนียมอัลลอย เปนอยางนอย 

 4.1.2 เปนชุดแผนโลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา เพื่อยึดตรึงกระดูกใหมีความมั่นคง
แข็งแรง สวนหัวของสกรูสามารถล็อคยึดติดกับแผนโลหะดามกระดูกได  

 4.1.3 สามารถนึ่งฆาเชื้อโรคไดดวยความรอนและแกสเพ่ือการปลอดเชื้อได โดยไมเสีย

คุณสมบัติและความแข็งแรง 

      4.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา 
            ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอ 1 ชุด ประกอบดวยอุปกรณหลัก 2 สวนดังนี ้
          4.2.1 แผนโลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอ 

 4.2.1.1 ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม ชนิดไทเทเนียม 
 4.2.1.2 มีความหนาไมเกิน 2.5 มิลลิเมตร และมีความกวางไมเกิน 18 มิลลิเมตร 
 4.2.1.3 รูของแผนโลหะดามกระดูกสามารถใสสกรูทํามุมเอียงไมนอยกวา 12 

องศาในแนวข้ึนลง (Vertical) และไมนอยกวา 6 องศาในแนวดานใน – ดานนอก (medial-lateral) 
 4.2.1.4 ขนาดความยาวของแผนโลหะดามกระดูกสันหลัง ข้ึนอยูกับจํานวนระดับ

การยึดตรึงกระดูกสันหลังสวนคอ มีขนาดความยาวของแผนโลหะดามกระดูกใหเลือกหลายขนาดตั้งแต 23-
78 มิลลิเมตร  

         4.2.2 สกรูยึดแผนโลหะดามกระดูกเขากับกระดูก ผลิตจากไทเทเนียมอัลลอยเขาไดกับชอง

กับรูที่เตรียมไวในแผนโลหะดามกระดูก ความยาวไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร 

        โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา ประกอบดวยดังนี ้
 1.  โลหะดามกระดูกสนัหลังสวนคอดานหนา 1 ระดับ 
  1.1  Cervical Plate    1 ชิ้น 

  1.2  Locking cervical screw   4 ชิ้น 
  2.  โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา 2 ระดับ 

  2.1  Cervical Plate    1 ชิ้น 
  2.2  Locking cervical screw   6 ชิ้น 

 3.  โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา 3 ระดับ 
  3.1  Cervical Plate    1 ชิ้น 

  3.2  Locking cervical screw   8 ชิ้น 
 

ทั้งนี ้... 
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ทั้งนี้ หากการผาตัดรายกรณีที่ตองใสแผนโลหะดามกระดูกสันหลัง (Cervical Plate) แตไมสามารถ 
ใสสกรูไดครบตามระดับ ใหผูขายคิดคาใชจายเปนระดับตามจํานวนสกรูที่ใช 

กรณี ผาตัดแลว Locking cervical screw มีจํานวนเพ่ิมข้ึน จํานวน 1 ชิ้น ผูขายตองไมคิดคาใชจาย
เพ่ิมในแตละระดับ 
 กรณีถาใสวัสดุไมครบ 1 ระดับ ใหคิดราคาตามจํานวนที่ใชจริงตามการรักษา 

โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา จํานวน 3 รายการ 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 
(ชุด) 

1. โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา 1 ระดับ 40 
2. โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา 2 ระดับ 15 
3. โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอดานหนา 3 ระดับ 5 

  ทั้งนี้ ผูขายจะตองจัดหาวัสดุดังกลาวไดอยางเพียงพอตามประมาณการขางตน และการสั่งซื้อ
อาจสั่งซือ้จริงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากจํานวนประมาณการแตละรายการดังกลาวก็ได ภายใตวงเงินตามสัญญา 

      4.3 เงื่อนไขเฉพาะของโลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอ 
        4.3.1 เปนผลิตภัณฑที่มีชื่อ หรือยี่หอ หรือเครื่องหมายการคาที่มีแบบ (Type) รุน (Model) 

ที่ผลิตและ/หรือประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตไมมีการแกไข ดัดแปลง หรือเพ่ิมเติมใหเขากับคุณลักษณะเฉพาะ
ของทางราชการ 

 4.3.2 ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย

ในประเทศไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 

 4.3.3 ผูยื่นขอเสนอตองระบุรายละเอียดพรอมทําเครื่องหมาย และลงหมายเลขขอในเอกสาร
ประกอบการเสนอราคา ใหตรงตามรายละเอียดขอกําหนดของทางราชการ ในวันที่ยื่นขอเสนอใหชัดเจนทุก
รายการ 

 4.3.4 ตองผานมาตรฐานกระบวนการผลิต หรือทดสอบความแข็งแรงโดยตองมีหนังสือ
รับรองมาตรฐาน ISO 13485 และหนังสือรับรอง CE Certificate หรือ Medical devices Directive 
93/42/EEC หรือมาตรฐานท่ีดีกวา แนบมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ 

 4.3.5 เมื่อสงมอบวัสดุแลวหากมีความจําเปนผูขายตองยินยอมใหแลกวัสดุขนาดที่มีมากเกิน
ความตองการ ที่ไมชํารุดเสียหายกับวัสดุขนาดที่ใชบอย 

 4.3.6 ผูขายตองนําเครื่องมือสําหรับผาตัดมาเพื่อประกอบการใชงานและรับผิดชอบในการ
ขนสงมาโรงพยาบาล และถาเครื่องมือสําหรับทําผาตัดเกิดการชํารุดเสียหายระหวางการขนสงหรือขณะใชงาน
ผูขายจะเปนผูรับผิดชอบ 

  4.3.7 ผูขายตองเตรียมวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยทุกขนาดและความยาว สํารอง
เพ่ิมขึ้นจากที่โรงพยาบาลแจง อยางนอย 2 ระดับ เพ่ือสํารองกรณฉีุกเฉิน  

 
 
 

5. คุณลักษณะ ... 
 
 



- 4 - 
 

5. คุณลักษณะเฉพาะวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวนคอ  
5.1 คุณลักษณะเฉพาะท่ัวไปวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวนคอ 
          เปนวัสดุสังเคราะหใชเสริมแกปญหาแทนหมอนรองกระดูกสันหลังสวนคอ (Cervical) จาก

ปญหาความเสื่อมสภาพของกระดูกและหมอนรองกระดูกสวนหลัง เพื่อใหโครงสรางของกระดูกเหมือนปกติ 
โดยใชเทคนิคการผาตัดใสทางดานหนา (Anterior) 
     5.2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิควัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวนคอ
  วัสดุสังเคราะหมีน้ําหนักเบา ผลิตจาก Polyetheretherketone Polymer (PEEK) ใชเสริม
แทนหมอนรองกระดูกสันหลังสวนคอ (Cervical) ชนิดโคงดานบน โดยมีลักษณะดังนี ้

 - มีลักษณะโคงดานบนเพ่ือใหเขากับลักษณะของกระดูกบริเวณท่ีจะใชงาน 

 - มีฟนท้ังดานบนและลาง และมีผิวหยาบ เพ่ือใหยึดเกาะกระดูกไดด ี

 - ทําจากวัสดุโปรงแสงเอกซเรย โดยเห็นเพียงแทงโลหะไทเทเนียมทั้งดานหนาและดานหลัง

เพ่ือใหทราบตําแหนงเม่ือมองผานเอกซเรย 

 - มีรูสวนกลาง เพ่ือใสกระดูกใหเกิดการเชื่อมติดกัน 

 - มีขนาดกวางไมเกิน 16 มิลลิเมตร,ความลึกไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร ไมมากกวา 13.5 มิลลเิมตร 

 - มีความสูงหลายขนาดตั้งแต 5 มิลลิเมตร ถึง 8 มิลลิเมตร เปนอยางนอย 

 - ใชเทคนิคการผาตัดใสทางดานหนา (Anterior) 

6. คุณลักษณะเฉพาะสารทดแทนกระดูกเพื่อการสรางกระดูก  
6.1 ผลิตจาก Hydroxyapatite หรือ Calcium phosphate หรือ tricalcium phosphate หรือ 

Calcium salphate 
 6.2 ลักษณะภายนอกเปนชนิดเม็ดเล็กๆ แกรนลู (Granule) ขนาดเสนผาศนูยกลางไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 
 6.3 บรรจุในบรรจุภัณฑปลอดเชื้อ (Sterile package) ปริมาตรตอหนวยไมนอยกวา 5 ซ.ีซ ี 
 6.4 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
 6.5 ผลิตภัณฑมีอายุการใชงานอยางนอย 1 ป 

7. เงื่อนไขเฉพาะ 
 7.1 วัสดวุิทยาศาสตรและการแพทยทุกรายการ ตองนําเขาโดยผูจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขา

เครื่องมือแพทยโดยมีใบจดทะเบียนของสถานประกอบการนําเขาเครื่องแพทยที่ออกใหโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 7.2 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยทุกรายการ ตองมีหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือ
แพทยที่ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนบมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ  

 7.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นใบเสนอราคาแบบตอชิ้น และตอชุด ในวันยื่นขอเสนอ 
 7.4 ผูยื่นขอเสนอตองไม มีปญหาในการใหบริการทางเทคนิค (สงของชา/สงของไมตรงตามท่ี   

โรงพยาบาลแจง) ตามบันทึกการใชวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอ ในรอบ    
3 ป ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

 7.5 ผลิตภัณฑที่เสนอราคา ตองไมมีปญหาในการใชงาน ตามบันทึกการใชวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย โลหะดามกระดูกสันหลังสวนคอ ในรอบ 3 ป ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

 
7.6 ผูขาย ... 
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7.6 ผูขายตองสงมอบพัสดุลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนการผาตัด 
7.7 ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยทุกรายการ จํานวน 1 ชุด    

โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือ
นํามาแสดงเพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ โรงพยาบาลกําหนด ทั้งนี้ โรงพยาบาล
จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว 

 7.8 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยที่เสนอ ตองผานการรับรองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
โดยตองนําเครื่องมือและวัสดุทางศัลยกรรมกระดูกทุกชิ้นตามที่กําหนด มาสาธิตการใชตามวันและเวลาท่ี
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมกําหนด และตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 ตามหลักเกณฑการให
คะแนนของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  

 7.9 หลักเกณฑการใหคะแนน ตามรายละเอียดดังตารางท่ีแสดง 
 

 ตารางการใหคะแนนดานเทคนิค ผูยื่นขอเสนอ ......................................  ผลิตภัณฑ ......................... 

    
คะแนน

เต็ม 

คะแนนจากแพทยกลุมงานประสาท
ศัลยกรรม จํานวน 5 ทาน 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

1 
คุณลักษณะครบถวนตามท่ีกําหนด  
และนําอุปกรณมานําเสนอ 

20             

2 
ใชงาย,สะดวก เครื่องมือมีความแมนยําสูง 
(Anatomical Apply) 

20             

3 
มีเครื่องมือพิเศษชวยในการผาตัดรวมทั้งแกไข 
ปญหาขณะผาตัดหรือสามารถทํา Revision ได 

15             

4 
ปญหาบริการทางเทคนิคเมื่อนําไปผาตัดจริง  
จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมและ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ 

15             

5 
ผูชวยในการผาตัดมีความรูเก่ียวกับเครื่องมือที่
นําเสนอ 

15             

6 สามารถผาตัดในและนอกเวลาราชการได 15             

  คะแนนรวม 100             

    ** หมายเหตุ  1. กรณีคุณลักษณะเฉพาะไมครบจะไมพิจารณาในขอถัดไป 
                         2. ถาไมนําอุปกรณมานําเสนอจะไมรับพิจารณา 

 
 

8. ระยะเวลา... 
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8. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ภายในระยะเวลา 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2566 (ตามรายการสั่งซื้อในแตละครั้ง) 

9.  ระยะเวลาสงมอบของ 
  ภายใน 7 วัน หลังรับใบสั่งซื้อ 

10.  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
      การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

11. คาปรับ 
  ในกรณีที่ผูจะซื้อไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูจะขายจะตองชําระคาปรับใหผูจะซื้อเปนรายวัน ในอัตรา    
รอยละ 0.20 (0.20%) ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับถัด
จากวันครบกําหนดสงมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผูจะขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูจะซื้อจนถูกตอง
ครบถวนตามใบสั่งซื้อหรือจนถึงวันที่ผูจะซื้อไดซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอ่ืน ในกรณีนี้ผูจะขาย
ยอมรับผิดชดใชราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญาดวย ซึ่งผูจะขายตกลงใหผูจะซื้อหักเงินคาปรับ
และราคาที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวจากราคาสิ่งของที่จะตองชําระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได 

  
 


