
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
1. โลหะดามกระดูกสันหลังสวน อก เอว จํานวน 48 ชุด 
2. วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวน อก เอว จํานวน 10 ชุด 
3. ตัวเชื่อมแทงโลหะ จํานวน 4 ชุด 
4. สารทดแทนกระดูกเพื่อการสรางกระดูก จํานวน 20 ชุด 

โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 

1. ความเปนมา 
       เนื่องจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม มีพันธกิจในการบริการทางการแพทย ดานโรคระบบประสาท  
ซึ่งตองผาตัดยึดตรึงแกไขกระดูกสันหลังสวนอก เอว จึงตองจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย โลหะดาม
กระดูกสันหลังสวนอก เอว และวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวน อก เอว 

2. วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหมีวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย โลหะดามกระดูกสันหลังสวนอก เอว และวัสดุเสริมความแข็งแรง
ทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวน อก เอว ไวรักษาผูปวยอยางเพียงพอ 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 

 
กรณี ... 
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 กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคานั้น
ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

 สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

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

4. คุณลักษณะเฉพาะโลหะดามกระดูกสันหลังสวน อก เอว  
     4.1 คุณสมบัติท่ัวไปโลหะดามกระดูกสันหลังสวน อก เอว 

4.1.1 ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม ชนิดไทเทเนียมอัลลอย เปนอยางนอย 
4.1.2 สามารถนึ่งอบดวย ความรอน หรือแกส หรือทนตอน้ํายาฆาเชื้อ ในการทําปลอดเชื้อ โดย 

ไมเสียคุณสมบัติ และความแข็งแรง 
     4.2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโลหะดามกระดูกสันหลัง 

      4.2.1 เพดดิควิลาสกรู (Pedicular Screw) 
      4.2.1.1 แบบธรรมดา (Standard Screw)  มี 4 ขนาด คือ  

- Thoracic Screw ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร ไมเกิน 
5.9 มิลลิเมตร มีความยาว 30, 35, 40, 45 มิลลิเมตร  

- Lumbar Screw ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ไมเกิน 
6.9 มิลลิเมตร มีความยาว 35, 40, 45, 50, 55 มิลลิเมตร 

- Lumbar Screw ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร ไมเกิน 
7.9 มิลลิเมตร มีความยาว 35 , 40 , 45 , 50, 55 มิลลิเมตร 

- Sacral Screw ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร ไมเกิน   
8.9 มิลลิเมตร มีความยาว 40 ,45 ,50 มิลลิเมตร 

       4.2.1.2 แบบหัวปรับองศาได (Polyaxial Screw)  มี 4 ขนาด คือ 
- Thoracic Screw ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร ไมเกิน 

5.9 มิลลิเมตร มีความยาว 30, 35, 40, 45 มิลลิเมตร 
- Lumbar Screw ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ไมเกิน  

6.9 มิลลิเมตร มีความยาว 35, 40 , 45 , 50, 55 มิลลิเมตร 
- Lumbar Screw ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 7 มิลลิเมตร ไมเกิน 

7.9 มิลลิเมตร มีความยาว 35 , 40 , 45 , 50, 55 มิลลิเมตร 
- Sacral Screw ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา  8 มิลลิเมตร ไมเกิน     

8.9 มิลลิเมตร มคีวามยาว 40 ,45 ,50 มิลลิเมตร 
           4.2.1.3 ไมจําเปนตองทําเกลยีวกอนใส (Self-tapping)  
 
 
 

4.2.2 แทงโลหะ ... 
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4.2.2 แทงโลหะทรงกลม (Union Rod) 
ทําจากโลหะปลอดสนิม ชนิดไททาเนียมอัลลอยด (Titanium Alloy) มีขนาดเสน

ผานศูนยกลางที่เขากันไดพอดีกับ Pedicular Screw ตามคุณลักษณะเฉพาะขอท่ี 4.1 ผิวเรียบ ขัดทราย 
(Smooth – Sandblast Surface) มีขนาดความยาวตั้งแต  50 - 500 มิลลิเมตร หรือมากกวา ที่สามารถ
บรรจุไดในกลองเครื่องมือมาตรฐานในการบรรจุในกลองชุดเครื่องมือปลอดเชื้อ โดยมีคุณสมบัติที่เขากันไดทาง
โลหะวิทยากับอุปกรณท่ีติดตั้งในระบบทุกชิ้น (Non-metal corrosion) 

4.2.3 บล็อคเกอร (Standard Locking Screw) 
          ทําจากโลหะปลอดสนิม ชนิดไททาเนียมอัลลอยด (Titanium Alloy) เปนตัวล็อคแทง
โลหะ ไททาเนียมทรงกลมกับสกรู (One Step Locking) เปนอยางนอย 

4.2.4 ตารางโลหะดามกระดูกสันหลังสวนอก เอว จํานวน 4 รายการ 

ลําดับ รายการ จํานวน (ชุด) 
1. โลหะดามกระดูกสันหลังสวนอก เอว 1 ระดับ 20 
2. โลหะดามกระดูกสันหลังสวนอก เอว 2 ระดับ 20 
3. โลหะดามกระดูกสันหลังสวนอก เอว 3 ระดับ 6 

4. โลหะดามกระดูกสันหลังสวนอก เอว 4 ระดับ 2 

  ทั้งนี้ ผูขายจะตองจัดหาวัสดุดังกลาวไดอยางเพียงพอตามประมาณการขางตน และการสั่งซื้อ 
อาจสั่งซื้อจริงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจํานวนประมาณการในแตละรายการดังกลาวก็ได ภายใตวงเงินตามสัญญา  
  กรณีถาใสวัสดุไมครบ 1 ระดับ ใหคิดราคาตามจํานวนที่ใชจริงตามการรักษา  
   กรณีผาตัดแลว Locking Screw และ Pedicular Screw มจีํานวนเพิ่มข้ึน จํานวน 1 ชิ้น 
ผูขายตองไมคิดคาใชจายเพ่ิมในแตละระดับ 
     4.3 เงื่อนไขเฉพาะโลหะดามกระดูกสันหลังสวนอก เอว 

4.3.1 เปนผลิตภัณฑที่มีชื่อ หรือยี่หอ หรือเครื่องหมายการคาที่มีแบบ (Type) รุน (Model) ที่
ผลิตและ/หรือประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตไมมีการแกไข ดัดแปลง หรือเพ่ิมเติมใหเขากับคุณลักษณะ
เฉพาะของทางราชการ 

4.3.2 ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายใน
ประเทศไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 

4.3.3 ตองผานมาตรฐานกระบวนการผลิต หรือทดสอบความแข็งแรงโดยตองมีหนังสือรับรอง
มาตรฐาน ISO 13485 และหนังสือรับรอง CE Certificate หรือ Medical devices Directive 93/42/EEC 
หรือมาตรฐานที่ดีกวา แนบมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ 

4.3.4 ผูขายตองเตรียมวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยทุกขนาดและความยาว สํารองเพิ่มขึ้น
จากที่โรงพยาบาลแจง อยางนอย 2 ระดับ เพ่ือสํารองกรณฉีุกเฉิน 

 
 
 

5.คุณลักษณะเฉพาะ ... 
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5. คุณลักษณะเฉพาะวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกสันหลังสวน อก เอว  
     5.1 หมอนรองกระดูกเทียม (Lumbar Cage) ทําจาก Polyetheretherketone Polymer (PEEK) 
บริเวณสวนหัวและทายมี Marking ทําจากไททาเทียม ซึ่งสามารถทําเอกซเรยผานได ใชสําหรับบอกตําแหนง
ของหมอนรองกระดูกเทียม 
     5.2 มีใหเลือกหลายขนาด ตั้งแต ขนาด 8-12 มิลลิเมตร เปนอยางนอย 
 5.3 มี 2 แบบ คือ Banana Shape และ Bullet Shape 

6. คุณลักษณะเฉพาะตัวเชื่อมแทงโลหะ (Transverse Device/Cross link) จํานวน 4 ชุด 

 เปนตัวเชื่อมระหวางแทงโลหะไททาเนียมทรงกลม ทั้ง 2 ฝง เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ทําจากโลหะ 
ปลอดสนิม ชนิดไททาเนียมอัลลอยด (Titanium Alloy) แบบติดตั้งดานบน 1 ชุด  

7. คุณลักษณะเฉพาะสารทดแทนกระดูกเพื่อการสรางกระดูก  
 ๗.1 ผลิตจาก Hydroxyapatiteหรือ Calcium phosphate หรือ tricalcium phosphate หรือ 

Calcium salphate 
 ๗.2 ลักษณะภายนอกเปนชนิดเม็ดเล็กๆ แกรนูล (Granule) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 

มิลลิเมตร 
 ๗.3 บรรจุในบรรจุภัณฑปลอดเชื้อ (Sterile package) ปริมาตรตอหนวยไมนอยกวา 5 ซ.ีซ ี 
 ๗.4 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
 ๗.5 ผลิตภัณฑมีอายุการใชงานอยางนอย 1 ป 

8. เงื่อนไขเฉพาะ 
 8.1 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยทุกรายการ ตองนําเขาโดยผูจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขา   

เครื่องมือแพทยโดยมีใบจดทะเบียนของสถานประกอบการนําเขาเครื่องแพทยที่ออกใหโดยสํานักงาน   
คณะกรรมการอาหารและยา 

 8.2 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยทุกรายการ ตองมีหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือ
แพทยที่ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนบมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ  

 8.3 ผูยื่นขอเสนอตองไมมีปญหาในการใหบริการทางเทคนิค (สงของชา/สงของไมตรงตามที่โรงพยาบาล
แจง) ตามบันทึกการใชวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย โลหะดามกระดูกสันหลังสวนอกเอว ในรอบ 3 ป ของ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

 8.4 ผลิตภัณฑที่เสนอราคา ตองไมมีปญหาในการใชงาน ตามบันทึกการใชวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย โลหะดามกระดูกสันหลังสวนอกเอว ในรอบ 3 ป ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

 8.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นใบเสนอราคาแบบตอชิ้น และตอชุด ในวันยื่นขอเสนอ 
 8.6 ผูยื่นขอเสนอตองระบุรายละเอียดพรอมทําเครื่องหมาย และลงหมายเลขขอในเอกสารประกอบการ

เสนอราคา ใหตรงตามรายละเอียดขอกําหนดของทางราชการ ในวันทีย่ื่นขอใหชัดเจนทุกรายการ 
 
 
 

8.7 ผูยื่นขอเสนอ ... 
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 8.7  ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยทุกรายการ จํานวน 1 ชุด            
โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา(ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือ
นํามาแสดงเพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ โรงพยาบาลกําหนด ทั้งนี้ โรงพยาบาล
จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว 

 8.8 ผูขายตองสงมอบพัสดุลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนการผาตัด  
 8.9 เมื่อสงมอบวัสดุแลวหากมีความจําเปนผูขายตองยินยอมใหแลกวัสดุขนาดที่มีมากเกินความ

ตองการ ที่ไมชํารุดเสียหายกับวัสดุขนาดที่ใชบอย 
 8.10 ผูขายตองนําเครื่องมือสําหรับผาตัดมาเพ่ือประกอบการใชงานและรับผิดชอบในการขนสงมา

โรงพยาบาล และถาเครื่องมือสําหรับทําผาตัดเกิดการชํารุดเสียหายระหวางการขนสงหรือขณะใชงานผูขายจะ
เปนผูรับผิดชอบ 

 8.11 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยที่เสนอ ตองผานการรับรองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
โดยตองนําเครื่องมือและวัสดุทางศัลยกรรมกระดูกทุกชิ้นตามที่กําหนด มาสาธิตการใชตามวันและเวลาท่ี
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมกําหนด และตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 ตามหลักเกณฑการให
คะแนนของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  

 8.12 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 
มีเครื่องมือพิเศษชวยในการผาตัดรวมทั้ง
แกไขปญหาขณะผาตัดหรือสามารถทํา 
Revision ได 

15             

4 
ปญหาบริการทางเทคนิคเมื่อนําไปผาตัด
จริงจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมและ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ 

15             

5 
ผูชวยในการผาตัดมีความรูเก่ียวกับ
เครื่องมือที่นําเสนอ 

15             

6 สามารถผาตัดในและนอกเวลาราชการได 15             

  คะแนนรวม 100             

    ** หมายเหตุ  1. กรณีคุณลักษณะเฉพาะไมครบจะไมพิจารณาในขอถัดไป 
                          2. ถาไมนําอุปกรณมานําเสนอจะไมรับพิจารณา 

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

10.  ระยะเวลาสงมอบของ 
 ภายใน 7 วัน หลังรับใบสั่งซื้อ 

11.  หลักเกณฑการพิจารณาคดัเลือกขอเสนอ 
      การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

12. คาปรับ 

 ในกรณีที่ผูจะซื้อไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูจะขายจะตองชําระคาปรับใหผูจะซื้อเปนรายวัน ในอัตรา    
รอยละ 0.20 (0.20%) ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท           
นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผูจะขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูจะซื้อจนถูกตอง
ครบถวนตามใบสั่งซื้อหรือจนถึงวันที่ผูจะซื้อไดซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอ่ืน ในกรณีนี้ผูจะขาย
ยอมรับผิดชดใชราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญาดวย ซึ่งผูจะขายตกลงใหผูจะซื้อหักเงินคาปรับ
และราคาที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวจากราคาสิ่งของที่จะตองชําระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได 

  

 


