รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor)
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2 ชุด
1. หลักการและเหตุผล
ดวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง สังกัดกรมการแพทย ใหบริการ
และรับสงตอผูปวยภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางระบบประสาททีมีความซับซอน โดยเปดทําการรับผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน
ทางระบบประสาททั้งดานอายุรกรรมประสาท หนว ยละ 11 เตียง และศัลยกรรมประสาท หนวยละ 12 เตียง
รวมเปน 23 เตียง เพื่อใหการเฝาระวังและติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยในภาวะคุกคามตอชีวิต รวดเร็ว
มีประสิ ทธิ ภาพ และใหการดูแลชวยเหลือรักษาไดทันทวงทีลดการเกิดภาวะแทรกซ อน ความพิ การ และอัตราการ
เสียชีวิต จึงมีความจําเปนในการจัดหาเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนยรวม (Central
Monitor) สําหรับหนวยงานที่ดูแลผูปวยภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางระบบประสาททั้งสองหนวย จํานวน 2 ชุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมีเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนยรวม (Central Monitor) สําหรับ
หนวยงานที่ดูแลผูปวยภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางระบบประสาท
2.2 เพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากการไดรับการรายงาน ชวยเหลือไดทันทวงทีที่มีอาการเปลี่ยนแปลง ลดการเกิด
ภาวะแทรกซอน ลดความพิการ และอัตราการเสียชีวิต
3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก
เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิ บัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน ของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมอี าชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอให แก กรมการแพทย ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคาํ สั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูยื่นขอเสนอ…
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3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4. คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย ซึ่งมีชุดศูนยกลางที่สามารถเฝาและ
ติดตามการทํางานของเครื่อ งติ ดตาม การทํางานของสัญ ญาณชี พขา งเตี ย งผู ป ว ย มี คุ ณสมบั ติตามข อกํ า หนด
ประกอบดวย
1. เครื่องติดตามสภาวะของผูปวยแบบควบคุมที่ศูนยกลาง (Central Monitor) จํานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องเฝาติดตามการทํางานของสัญญาณชีพ
จํานวน 23 เครื่อง
3. เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ และสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนยาย
จํานวน 2 เครื่อง
5. คุณลักษณะเฉพาะ
5.1 เครื่องติดตามสภาวะของผูปวยแบบควบคุมที่ศูนยกลาง (Central Monitor) จํานวน 2 เครื่อง
5.1.1 เปนชุดศูนยกลางที่สามารถเฝาและติดตามการทํางานของเครื่องมอนิเตอรขาง เตียงผูปวยไดไมนอยกวา
32 เตียง โดยไมตอง upgrade หรือเพิ่มอุปกรณใดๆ อีก
5.1.2 เครื่องติดตามสภาวะของผูปวย แบบควบคุมที่ศูนยกลาง สามารถควบคุม Bedside Monitor ไดดวย
ระบบไรสาย ( Wireless LAN) หรือระบบ สาย (LAN)
5.1.3 ชุดศูนยกลางสามารถรองรับการเชื่อมตอรับสงขอมูลกับเครื่องกระตุกหัวใจยี่หอเดียวกันได
5.1.4 หนาจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 จอภาพ
5.1.5 การควบคุมการทํางาน สามารถใช Keyboard หรือ Mouse ก็ได
5.1.6 โปรแกรมการใชงานทํางานโดยระบบปฏิบัติการแบบ Windows
5.1.7 หนาจอที่หนึ่งสามารถแสดงสัญญาณตางๆ จากเครื่องมอนิเตอรขางเตียงไดไมนอย กวา 16 เครื่อง
หนาจอที่สองสามารถแสดงสัญญาณตางๆ เฉพาะเตียงเปนพิเศษ เพื่อเฝาดูเตียงนั้นๆ อยางใกลชิด
โดยสามารถแสดงรูปคลื่นของเตียงนั้นๆ ไดไมนอยกวา 6 Waveforms พรอมคา Numeric ของ
Vital Signs ตางๆ
5.1.8 สามารถแสดง Trend Data ของผูปวยในแตละเตียงไดไมนอยกวา 240 ชั่วโมง
5.1.9 สามารถทํา Trend Table, Hemodynamic , ST Level บนจอภาพได
5.1.10 จอภาพจะตองแสดง ECG Real Time ของทุกเตียง พรอมกันทั้งหมดเสมอ
5.1.11 สามารถเรียกดู Alarm Event ของผูปวยในแตละเตียงไดไมนอยกวา 720 เหตุการณ
5.1.12 สามารถเก็บผลการวัดความดันโลหิตของผูปวยในแตละเตียงไดไมนอยกวา 240 ชั่วโมง
5.1.13 สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังของผูปวยที่ Discharged ออกไปแลวไดไมนอยกวา 20,000 ราย
5.1.14 มีโปรมแกรมการคํานวณตางๆ ไดดังนี้
- Dose Calculations
- Oxygenation Calculations
- Ventilation Calculations
- Hemodynamic Calculations
- Renal Calculations
5.1.15 สามารถพิมพ…
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5.1.15 สามารถพิมพขอมูลยอนหลัง Waveform และ Vital Sign ตางๆ ไดทางเครื่อง Laser Printer
5.1.16 สามารถสั่งวัดความดันโลหิตคนไขแตละเตียงไดจากตัว Central Monitor ได
5.1.17 สามารถรองรับระบบโปรแกรม(App) จากโรงงานผูผลิตเพื่อเรียกดูขอมูลทางไกลผานอินเตอรเน็ตได
ดวยเครื่องมือถือ และ แทปเล็ต เมื่อทางโรงพยาบาลตองการในภายหลังได
5.1.18 มีเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง/ชุด ซึ่งสามารถสํารองไฟฟาได อยางนอย 30 นาที
5.1.19 มีเครื่องพิมพ Laser printer จํานวน 1 เครื่อง/ชุด สําหรับเครื่องศูนยกลางควบคุมการเฝาติดตาม
การทํางานของหัวใจ
5.1.20 ต อ งอั พ เดทซอฟต แ วร (Software) หากมี ก ารพั ฒ นาซอฟต แ วร (Software) ซึ่ ง จะต อ งเป น
ซอฟตแวร (Software) ที่ตัวเครื่องรองรับ และเปนซอฟตแวร (Software) พื้ นฐานของการใชงาน
โดยไมมีคา ใชจายเพิ่ม
5.1.21 หากโรงพยาบาลฯ ตองการนําขอมูลไปใชประโยชนดานอื่นในอนาคต ผูเสนอราคาตองทําการสงขอมูล
ตนฉบับที่ไมไดถูกดัดแปลงหรือแปลผล โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติมเพื่อให โรงพยาบาลฯสามารถนํา
ขอมูลไปประยุกตใชงานอื่นๆ ไดสะดวก
5.1.22 ตองบํารุงรักษาทุกๆ 6 เดือน ในระยะเวลารับประกัน 5 ป
5.2 เครื่องเฝาติดตามการทํางานของสัญญาณชีพ จํานวน 23 เครื่อง
5.2.1 เครื่องเฝาติดตามการทํางานของสัญญาณชีพพรอมอุปกรณ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ซึ่งตัวเครื่อง
ประกอบดวย Function การทํางานตางๆ อยางนอย ดังนี้
1) ภาควัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG)
2) ภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration)
3) ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
4) ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)
5) ภาควัดความดันโลหิตชนิดแทงเสน (IBP)
6) ภาควัดกาซคารบอนไดออกไซดจากลมหายใจออก (CO2)
7) ภาควัดคลื่นไฟฟาสมอง (EEG)
5.2.2 คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องเฝาติดตามการทํางานของสัญญาณชีพ
5.2.2.1 สามารถติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ ความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด คาความดันโลหิตของผูปวยจากภายนอกความดันโลหิตแบบ
ภายใน และคาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (EtCO2) และคา
อุณหภูมิในรางกาย โดยคาที่วัดไดจะตองสามารถแสดงบนจอภาพไดพรอมกันทั้งหมด
5.2.2.2 มี ชุดพารามิเตอรตรวจวัดแบบ Module ซึ่งสามารถสลับนําไปใชกับ monitor รุน
เดียวกันเครื่องใดก็ได เพียงนํา module ไปเสียบเขากับเครื่อง monitor เครื่องนั้นๆ ได
โดยไมตองเพิ่มซอฟแวรใดๆอีก เครื่องก็จะพรอมใชงานทันที
5.2.2.3 สามารถรองรับ Module และอุปกรณที่ใชวัด IBP, EtCO2, BIS และ CO ไดตาม
ตองการในอนาคต
5.2.2.4 จอภาพสี…
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5.2.2.4 จอภาพสีขนาดไมต่ํากวา 12 นิ้ว ระบบหนาจอสัมผัสเปนชนิด Capacitive touch
screen มีความละเอียดไมนอยกวา1280x800 pixel
5.2.2.5 มีมุมมองความคมชัดของหนาจอไดไมนอยกวา 170 องศา
5.2.2.6 สามารถแสดงรูปคลื่นไดพรอมกันไมนอยกวา 6 รูปคลื่นและสามารถปรับเปลี่ยน
ชองสัญญาณของรูปคลื่นได
5.2.2.7 สามารถปรับหนาจอใหแสดงตัวเลขขนาดใหญขึ้นกวาปกติได(Large Font Numeric)
5.2.2.8 สามารถเลือกใชงานไดทั้ง Adult, Pediatric และ Neonate
5.2.2.9 มีระบบ Alarm Event Recall สามารถเรียกดูเหตุการณตางๆ ที่ผิดปกติยอนหลังได
ไมนอยกวา 100 เหตุการณ เชน ความดันโลหิต ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด อัตราการหายใจ สูงหรือต่ํากวาที่กําหนดไว
5.2.2.10 สามารถเรียกขอมูลคา Vital Signs ตาง ๆ เชน คาความดันโลหิต ปริมาณความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด มาดูยอนหลังไดไมนอยกวา 120 ชั่วโมง ทั้งในรูปแบบตัวเลข
และกราฟ (Trend graph and trend table)
5.2.2.11 สามารถเก็บขอมูล ECG แบบ Full disclosure ไดไมนอยกวา 48 ชั่วโมง
5.2.2.12 มีระบบสัญญาณเตือนแบบเสียง ไฟสัญญาณแยกสีตามระดับความสําคัญ และ
ขอความ พรอมกัน
5.2.2.13 มีโปรแกรมสําหรับคํานวณคา EWS (Early warning score) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลผูปวย
5.2.2.14 ใชกับไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต ความถี่ 50 HZ และมีแบตเตอรี่ชนิด Li-ion อยู
ภายในตัวเครื่องสามารถใชงานไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
5.2.2.15 สามารถใชงานรวมกับ Transport Monitor พรอมบันทึกและถายโอนขอมูลขณะ
เคลื่อนยายผูปวยได
5.2.2.16 ไดรบั รองมาตราความปลอดภัย IEC 60601-1 , หรือ IEC 60601-2-27 หรือ
เทียบเทาหรือดีกวา
5.2.3 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครื่องเฝาติดตามการทํางานของสัญญาณชีพ
5.2.3.1 การติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG)
5.2.3.1.1 สามารถวัดคลื่นไฟฟาหัวใจโดยใชสาย 3 และ 5 ได
5.2.3.1.2 สามารถวัดและแสดงคลื่นไฟฟาหัวใจแบบ 12 ลีดโดยใชสาย 10 เสนได
5.2.3.1.3 มีอัตราการขยายสัญญาณไมนอยกวา 0.125, 0.25, 0.5, 1 , 2 และ 4
มิลลิเมตรตอมิลลิโวลต และมี auto เพื่อใหเครื่องเลือกใหอัตโนมัติ
5.2.3.1.4 สามารถเลือกความเร็วในการกวาดของสัญญาณไดดังนี้ 12.5, 25 และ 50
มิลลิเมตรตอวินาที
5.2.3.1.5 สามารถ…
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5.2.3.1.5 สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจไดตั้งแต 15 ถึง 300 ครั้งตอนาทีในผูปวย
ผูใหญ และ 15 ถึง 350 ครั้งตอนาทีในผูปวยเด็กโตและเด็กแรกเกิด โดยมีคา
ความแมนยํา + 1 ครั้งตอนาที
5.2.3.1.6 สามารถวัดคา ST level ในชวง –2.0 mV ถึง +2.0 mV ไดโดยสามารถปรับ
Isoelectric และ ST Segment ไดโดยผูใชเครื่อง เพื่อใหเหมาะสมในคนไขแตละ
รายได
5.2.3.1.7 มีระบบ QT/QTc Analysis
5.2.3.1.8 มีระบบปองกันสัญญาณรบกวนจากเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา
5.2.3.1.9 มีระบบ Arrhythmia analysis สามารถตรวจจับ Arrhythmia ไดไมนอยกวา
24 ชนิด
5.2.3.1.10 มีระบบ Arrhythmia Recall สามารถเรียกดูรูปคลื่นหัวใจที่ผิดปกติยอนหลังได
5.2.3.1.11 สามารถวัดอัตราการหายใจในชวง 6-100 ครั้งตอนาทีหรือกวางกวา พรอมทั้ง
แสดงรูปคลื่นการหายใจไดพรอมกับรูปคลื่นไฟฟาหัวใจ
5.2.4 ภาคอัตราการหายใจ (Respiration)
5.2.4.1 ใชเทคนิคการวัดแบบ Trans-thoracic impedance
5.2.4.2 สามารถวัดอัตราการหายใจไดไมนอยกวา 0 ถึง 150 ครั้งตอนาทีหรือดีกวา
5.2.5 ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
5.2.5.1 สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ไดตั้งแต 1 ถึง 100%
5.2.5.2 สามารถวัดคาชีพจร (Pulse rate) ไดไมนอยกวา 30 ถึง 240 ครั้ง/นาทีหรือดีกวา
5.2.5.3 สามารถติดตามรูปคลื่น Plethysmographic และแสดงความแรงการไหลเวียนเลือด (
PI ) เปนคาตัวเลขได
5.2.6 ภาควัดความดันโลหิตชนิดภายนอก (Non-Invasive Blood Pressure)
5.2.6.1 สามารถวัดความดันโลหิตแบบไมแทงเสน โดยใชเทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
5.2.6.2 สามารถใชงานไดตั้งแตทารกจนถึงผูใหญ
5.2.6.3 สามารถเลือก Mode ในการวัดไดดังนี้ Manual, Sequence, Auto และ STAT
5.2.7 ภาควัดความดันโลหิตชนิดแทงเสน (IBP)
5.2.7.1 สามารถวัดความดันโลหิตไดตั้งแต –50 ถึง 350 mmHg (มิลลิเมตร ปรอท) หรือดีกวา
5.2.7.2 สามารถวัดคาชีพจร (Pulse Rate) ไดตั้งแต 25 ถึง 250 ครั้ง/นาที หรือดีกวา
5.2.7.3 สามารถแสดงคา PPV ได
5.2.8 ภาควัดกาซคารบอนไดออกไซดจากลมหายใจ (CO2)
5.2.8.1 ใชวิธีการวัดแบบ Mainstream
5.2.8.2 สามารถวัดกาซคารบอนไดออกไซดจากลมหายใจออกไดไมนอยกวา 0 ถึง 80 mmHg หรือ
ดีกวา
5.2.8.3 สามารถวัดอัตราการหายใจได0 ถึง 80 ครั้ง ตอนาทีหรือดีกวา
5.2.9 ภาคการวัด...
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5.2.9 ภาคการวัดคลื่นไฟฟาสมอง (EEG)
5.2.9.1 แสดงผลได 4 channels หรือดีกวา
5.2.9.2 สามารถ Print ผลได
5.2.10 ตองบํารุงรักษาทุกๆ 6 เดือน ในระยะเวลารับประกัน 5 ป
5.3 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดเคลื่อนยาย
(Transport Monitor) จํานวน 3 เครื่อง
5.3.1 มีขนาดหนาจอไมมากกวา 5.6 นิ้ว ระบบหนาจอสัมผัส (Touchscreen) มีขนาดกระทัดรัด
5.3.2 เคลื่อนยายไปใชในสถานที่ตางๆไดโดยสะดวก สามารถใชเสียบเขากับมอนิเตอรชนิดขางเตียง
ในขอ 5.2 เพื่อใชรวมกันสามารถบันทึกถายโอนขอมูลเขาเครื่องเฝาติดตามฯ ขางเตียงและชุด
ศูนยกลางได
5.3.3 สามารถแสดงรูปคลื่นไดพรอมกันไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณ
5.3.4 สามารถใชไดกับไฟฟากระแสสลับ 100-240 VAC, 50 Hz และมีแบตเตอรี่ชนิด Li-ion Battery
สํารองไฟไดอยางตอเนื่องไมนอยกวา5ชั่วโมงและ สามารถชารจไฟใหมได
5.3.5 มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียงโดยมีไฟกระพริบดานบนจอภาพเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับผูปวย
5.3.6 ไดรับมาตรฐาน EN 1789 , IPXI หรือ ISO 80601-2-13, ISO 80601-2-30,
5.3.7 สามารถรองรับการวัดคา IBP, Co2 และ EKG 12 Lead โดยสามารถใชอุปกรณรวมกับ Bedsides
Monitor ได
5.3.8 ตองบํารุงรักษาทุกๆ 6 เดือน ในระยะเวลารับประกัน 5 ป
5.4 อุปกรณประกอบการใชงาน
5.4.1 ECG Connection Cable (3/5 Electrodes)
จํานวน 25 เสน (สํารอง23เสน)
5.4.2 ECG Electrodes lead (3 Electrodes)
จํานวน 25 ชุด (สํารอง23ชุด)
5.4.3 ECG Connection Cable (12 Electrodes)
จํานวน 10 ชุด
5.4.4 EEG Connection Cable
จํานวน 4 ชุด
5.4.5 EEG Connection lead
จํานวน 8ชุด
5.4.6 Air Hose for NIBP
จํานวน 25 เสน
5.4.7 Cuff for Adult
จํานวน 4 ชุด/เครื่อง (1 ชุด มี 3 ขนาด)
5.4.8 SpO2 Connection Cable
จํานวน 23 เสน (สํารอง23)
5.4.9 SpO2 Probe Reusable หรือ SpO2 Adult Finger-tip ชนิดกันน้ํา 23 เสน (สํารอง23)
5.4.10 Ear Clip adapter SPO2
จํานวน 4 ชุด
5.4.10 IBP Connector Cable
จํานวน 23 เสน
5.4.11 Disposable Transducer IBP
จํานวน 4 ชุด/เครื่อง
5.4.12 EtCO2 Sensor
จํานวน 10 ชุด
5.4.13 Airway Adapter
จํานวน 20 ชิ้น/เครื่อง
5.4.14 รถเข็น หรือ Wall Mount
จํานวน 23 คัน
6. เงื่อนไข...
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6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 เปนผลิตภัณฑที่มีชื่อ หรือยี่หอ หรือเครื่องหมายการคาที่มีแบบ (Type) รุน (Model) ที่ผลิตและ/หรือ
ประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตไมมีการแกไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเติมใหเขากับคุณลักษณะเฉพาะของ
ทางราชการ
6.2 ผูขายตองระบุหัวขอตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
ระบบรวมศูนย (Central Monitor) ของโรงพยาบาลฯ ในเอกสารประกอบการเสนอราคา (Catalog) ให
ชัดเจน
6.3 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.4 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย
โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา
6.5 ผูเ สนอราคาตองมีหนังสือรับรองการผานงานของชาง ไมนอยกวา 3 คน ในการซอมหรือบริการจาก
ผูผ ลิต
6.6 มีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาจะสนับสนุนอะไหลสํารองไมนอยกวา 7 ป
6.7 คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ จํานวน 2 ชุด
6.8 ผูเสนอราคาตองนําครุภัณฑท่เี สนอราคามาใหผูใชงานทําการประเมินคุณภาพหรือทดสอบคุณภาพกอน
วันยื่นขอเสนอ
7. การรับประกัน
ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้
7.1 เครื่องติดตามสภาวะของผูปวยแบบควบคุมที่ศูนยกลาง (Central Monitor) รับประกันความชํารุด
บกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป แบบรวมอะไหล นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของ
ทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
7.2 เครื่องเฝาติดตามการทํางานของสัญญาณชีพ รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปน
เวลาไมนอยกวา 5 ป แบบรวมอะไหล พรอมเปลี่ยนแบตเตอรรี่ในปที่ 3 นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของ
ทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
7.3 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดเคลื่อนยาย (Transport Monitor) รับประกัน
ความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป แบบรวมอะไหล พรอมเปลี่ยนแบตเตอรรี่
ในปที่ 3 นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
7.4 เครื่องพิมพ Laser printer รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา
1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
7.5 เครื่องสํารองไฟ รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัด
จากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
7.6 อุปกรณประกอบการใชงานอื่นๆ นอกจากขอ 7.1 – 7.5 รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของ
สิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
โดยภายใน...
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โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจาก
การใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน 3 วัน นับถัด
จากวั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง จากผู ซื้ อ โดยไม คิด ค า ใช จ า ยใดๆ ทั้ ง สิ้ น หากผู ข ายไม จั ด การซ อ มแซมหรื อ แก ไขภายใน
กําหนดเวลาดั งกล าว ผู ซ้ื อมี สิทธิ์ ที่จะทํ าการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายต องเป นผูออก
คาใชจายเองทั้งสิ้น
8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
9. ระยะเวลาสงมอบ
กําหนดสงมอบของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
10. การเบิกจาย
การจ า ยเงิ นค าพัส ดุจ ะจ า ยใหผูข ายเปนราคาเหมารวม โดยจายเพี ย งงวดเดี ย ว เมื่ อผู ข ายได ส ง มอบพัส ดุ
ทั้งหมดแลวเสร็จบริบูรณตามสัญญา กําหนดจายเงิน ๑๐๐% หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุ
เรียบรอยแลว
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2 ชุด โดย
ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ
(นายแพทยณัฐพงศ วงศวิวัฒน)
รองอธิบดีกรมการแพทย
- ติดราชการ ลงชื่อ....................................................กรรมการ
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายแพทยอติคุณ ลิ้มสุคนธ)
(นางรัตนา จันทรแจม)
ผูชวยศาสตราจารย
นายแพทยเชี่ยวชาญ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(นางสุมาลี ใจสุดา)
ผูตรวจการงานการพยาบาลผูปวยอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางชัญดากัญจ แอนปญญา)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor)
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2 ชุด
.
2. หนวยงานเจาของโครงการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
.
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 7,900,000.- บาท (เจ็ดลานเกาแสนบาทถวน)
.
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ ............เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
เปนเงิน 7,900,000.- บาท (เจ็ดลานเกาแสนบาทถวน)
.
5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
สืบราคาจากทองตลาด จํานวน 3 ราย ดังนี้
5.1 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด
.
5.2 บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)
.
5.3 บริษัท เซนตเมด จํากัด
.
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
6.1 นายแพทยณัฐพงศ
วงศวิวัฒน
รองอธิบดีกรมการแพทย
ประธานกรรมการ
6.2 นายแพทยอติคุณ
ลิ้มสุคนธ
ผูชวยศาสตราจารย
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
.
6.3 นางรัตนา
จันทรแจม
นายแพทยเชี่ยวชาญ
กรรมการ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
.
6.4 นางสุมาลี
ใจสุดา
ผูตรวจการงานการพยาบาลผูปวยอายุรศาสตร
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
.
6.5 นางชัญดากัญจ
แอนปญญา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
.
กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) จัดซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย
(Central Monitor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2 ชุด โดย
ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ
(นายแพทยณัฐพงศ วงศวิวัฒน)
ลงชื่อ.................ติดราชการ..............กรรมการ
(นายแพทยอติคุณ ลิ้มสุคนธ)

ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นางรัตนา จันทรแจม)

ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(นางสุมาลี ใจสุดา)

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางชัญดากัญจ แอนปญญา)

ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor)
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๒ ชุด ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กรมการแพทย โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการ
ทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๒ ชุด ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ
ในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานเกาแสนบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
จํานวน
๒
ชุด
และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย
(Central Monitor) โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการแพทย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cmneuro.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๙๒-๐๒๒๖ และ ๐-๕๓๙๒-๐๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพงศ วงศวิวัฒน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor) โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๒ ชุด
ตามประกาศ กรมการแพทย
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กรมการแพทย โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมการแพทย" มีความประสงค
จะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและ
จํานวน
๒
ชุด
สัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central
Monitor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ
แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซื้อจัดจาง
ที่มิใชงานกอสราง
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมการ
แพทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๕๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรมการแพทย ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่อง
ติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบล
สุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๒ ชุด ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมการแพทยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก กรมการแพทย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมการแพทย จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผู
ทิ้งงาน เวนแต กรมการแพทย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรมการแพทย
๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน
เกาหมื่นหาพันบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหกรมการแพทยตรวจสอบความถูกตองในวันที.่ ....................... ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน
ผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมการแพทยจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีก่ รมการแพทยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนได
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมการแพทยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมการแพทย จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่ รมการแพทยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๖.๔

กรมการแพทยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมการแพทย
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมการแพทยมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม
การแพทย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กรมการแพทยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมการแพทยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคา
เสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมการแพทย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม
การแพทย จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมการแพทย มีสิทธิที่จะไมรับขอ
เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย
ใดๆ จากกรมการแพทย
๖.๗ กอนลงนามในสัญญากรมการแพทยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมการแพทยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมการแพทยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรม

การแพทยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕
ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมการแพทยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมการแพทย ไดรับ
มอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรมการแพทย จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจาย
ทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรมการแพทย ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ดังนี้
๗.๑ เครื่องติดตามสภาวะของผูปวยแบบควบคุมที่ศูนยกลาง (Central Monitor) รับประกัน
ความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป แบบรวมอะไหล นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ
สิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
๗.๒ เครื่องเฝาติดตามการทํางานของสัญญาณชีพ รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของ
สิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป แบบรวมอะไหล พรอมเปลี่ยนแบตเตอรรี่ในปที่ ๓ นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ
สิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
๗.๓ เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดเคลื่อนยาย (Transport Monitor)
รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป แบบรวมอะไหล พรอมเปลี่ยนแบต
เตอรรี่ ในปที่ ๓ นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
๗.๔ เครื่องพิมพ Laser printer รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลา

ไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
๗.๕ เครื่องสํารองไฟ รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา ๒
ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา
๗.๖ อุปกรณประกอบการใชงานอื่นๆ นอกจากขอ ๗.๑ – ๗.๕ รับประกันความชํารุดบกพรอง
หรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวน
ตามสัญญา
โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอ
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใชบังคับ และไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได
๑๑.๒ เมื่อกรมการแพทยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมการแพทยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน
หนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมการแพทยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมการแพทยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมการแพทย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรมการแพทยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมการแพทยไมได
(๑) กรมการแพทยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมการแพทย หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรมการแพทย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมการแพทย ไวชั่วคราว
กรมการแพทย
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

