
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor)  
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2 ชุด 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ดวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิข้ันสูง สังกัดกรมการแพทย ใหบริการ

และรับสงตอผูปวยภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางระบบประสาททีมีความซับซอน  โดยเปดทําการรับผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน

ทางระบบประสาททั้งดานอายุรกรรมประสาท หนวยละ 11 เตียง และศัลยกรรมประสาท หนวยละ 12 เตียง  

รวมเปน 23 เตียง เพื่อใหการเฝาระวังและติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยในภาวะคุกคามตอชีวิต รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ และใหการดูแลชวยเหลือรักษาไดทันทวงทีลดการเกิดภาวะแทรกซอน ความพิการ และอัตราการ

เสียชีวิต จึงมีความจําเปนในการจัดหาเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนยรวม (Central 

Monitor) สําหรับหนวยงานที่ดูแลผูปวยภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางระบบประสาททั้งสองหนวย จํานวน 2 ชุด  

2.  วัตถุประสงค   
      2.1 เพ่ือใหมีเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนยรวม (Central Monitor) สําหรับ    
            หนวยงานที่ดูแลผูปวยภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางระบบประสาท 
      2.2 เพ่ือใหผูปวยปลอดภัยจากการไดรับการรายงาน ชวยเหลือไดทันทวงทีที่มีอาการเปลี่ยนแปลง ลดการเกิด 
            ภาวะแทรกซอน ลดความพิการ และอัตราการเสียชีวิต 

3.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก

เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน ของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.7 เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอให แก กรมการแพทย ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอ
ไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

3.10 ผูยื่นขอเสนอ… 
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3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4. คุณลักษณะทั่วไป 
เปนเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย ซึ่งมีชุดศูนยกลางที่สามารถเฝาและ

ติดตามการทํางานของเครื่องติดตาม การทํางานของสัญญาณชีพขางเตียงผูปวย มีคุณสมบัติตามขอกําหนด 
ประกอบดวย 

1.  เครื่องติดตามสภาวะของผูปวยแบบควบคุมท่ีศูนยกลาง (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 เปนชุดศูนยกลางท่ีสามารถเฝาและติดตามการทํางานของเครื่องมอนิเตอรขาง เตียงผูปวยไดไมนอยกวา 
32 เตียง โดยไมตอง upgrade หรือเพ่ิมอุปกรณใดๆ อีก 

5.1.2 เครื่องติดตามสภาวะของผูปวย แบบควบคุมที่ศูนยกลาง สามารถควบคุม Bedside Monitor ไดดวย
ระบบไรสาย ( Wireless LAN) หรือระบบ สาย (LAN) 

5.1.3 ชุดศนูยกลางสามารถรองรับการเชื่อมตอรับสงขอมูลกับเครื่องกระตุกหัวใจยี่หอเดียวกันได 
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 เพ่ือเฝาดูเตียงนั้นๆ 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 มีโปรมแกรมการคาํนวณตางๆ 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) จากโรงงานผูผลิตเพ่ือเรียกดูขอมูลทางไกลผานอินเตอรเน็ตได

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 ตองอัพเดทซอฟตแวร  (Software) หากมีการพัฒนาซอฟตแวร  (Software) ซึ่ งจะตองเปน 

ซอฟตแวร (Software) ที่ตัวเครื่องรองรับ และเปนซอฟตแวร (Software) พ้ืนฐานของการใชงาน
โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

5.1.21 หากโรงพยาบาลฯ ตองการนําขอมูลไปใชประโยชนดานอื่นในอนาคต ผูเสนอราคาตองทําการสงขอมูล
ตนฉบับที่ไมไดถูกดัดแปลงหรือแปลผล โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมเพื่อใหโรงพยาบาลฯสามารถนํา
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 ความอ่ิมตัว

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
โดยไมตองเพ่ิมซอฟแวรใดๆอีก 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 สามารถปรับหนาจอใหแสดงตัวเลขขนาดใหญข้ึนกวาปกติได(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 ปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน
เลือด อัตราการหายใจ สูงหรือต่ํากวาที่กําหนดไว 

5.2.2.10 สามารถเรียกขอมูลคา Vital Signs ตาง ๆ เชน คาความดันโลหิต ปริมาณความอ่ิมตัว
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) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การดูแลผูปวย 
5.2.2.14 ใชกับไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต ความถ่ี 50 HZ และมีแบตเตอรี่ชนิด Li-ion อยู

ภายในตัวเครื่องสามารถใชงานไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 
5.2.2.15 สามารถใชงานรวมกับ Transport Monitor พรอมบันทึกและถายโอนขอมูลขณะ

เคลื่อนยายผูปวยได  
5.2.2.16 ไดรบัรองมาตราความปลอดภัย 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 เพ่ือใหเครื่องเลือกใหอัตโนมัติ  

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 เพ่ือใหเหมาะสมในคนไขแตละ
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 ภาควัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (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  เพ่ือใชรวมกันสามารถบันทึกถายโอนขอมูลเขาเครื่องเฝาติดตามฯ 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 หรือเพ่ิมเติมใหเขากับคุณลักษณะเฉพาะของ 
       ทางราชการ 
6.2 ผูขายตองระบุหัวขอตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ 

       ระบบรวมศูนย (Central Monitor) ของโรงพยาบาลฯ ในเอกสารประกอบการเสนอราคา (Catalog) ให    

       ชัดเจน 

6.3 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6.4 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย  
      โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา  
6.5 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการผานงานของชาง ไมนอยกวา 3 คน ในการซอมหรือบริการจาก 
      ผูผลิต 
6.6 มีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาจะสนับสนุนอะไหลสํารองไมนอยกวา 7 ป 
6.7 คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ จํานวน 2 ชุด 
6.8 ผูเสนอราคาตองนําครุภัณฑที่เสนอราคามาใหผูใชงานทําการประเมินคุณภาพหรือทดสอบคุณภาพกอน 
      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
จากวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากผูขายไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูซื้อมีสิทธิ์ที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตองเปนผูออก
คาใชจายเองทั้งสิ้น 

8.  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
     การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

9.  ระยะเวลาสงมอบ 
     กําหนดสงมอบของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

10.  การเบิกจาย 
  การจายเงินคาพัสดุจะจายใหผูขายเปนราคาเหมารวม โดยจายเพียงงวดเดียว เมื่อผูขายไดสงมอบพัสดุ 
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  ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
              (นางสุมาลี  ใจสุดา)                              (นางชัญดากัญจ  แอนปญญา) 
 ผูตรวจการงานการพยาบาลผูปวยอายุรศาสตร          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม        โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central Monitor)  
                    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมอืงเชียงใหม 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. แหลงท่ีมาของราคากลาง (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  ลงชื่อ................................................กรรมการ 
        (นายแพทยอติคุณ  ลิ้มสุคนธ)              (นางรัตนา  จันทรแจม) 
 
ลงชื่อ....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
             (นางสุมาลี  ใจสุดา)                              (นางชัญดากัญจ  แอนปญญา) 
        



ประกาศกรมการแพทย

เร่ือง 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

ในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานเกาแสนบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

 

 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ

และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย

(Central Monitor) โรงพยาบาล

ประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

จํานวน ๒   ชุด

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการแพทย ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น



                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.cmneuro.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๙๒-๐๒๒๖ และ ๐-๕๓๙๒-๐๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี        พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นายณัฐพงศ วงศวิวัฒน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการแพทย

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (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

สัญญาณชีพระบบรวมศูนย (Central

Monitor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม

จํานวน ๒   ชุด

 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซื้อจัดจาง

ท่ีมิใชงานกอสราง

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          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 บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (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)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 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 เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมการแพทยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา 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 เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมการแพทย จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผู

ท้ิงงาน เวนแต กรมการแพทย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรมการแพทย

                          ๔.๙     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน

เกาหมื่นหาพันบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ



นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมการแพทยตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูย่ืนขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมการแพทยจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีก่รมการแพทยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา

เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 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 หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขทีก่รมการแพทยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ

และความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น



                          ๖.๔     กรมการแพทยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมการแพทย

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมการแพทยมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม

การแพทย มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กรมการแพทยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมการแพทยเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคา

เสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกรมการแพทย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ

เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา

การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน

เปนตน

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

การแพทย จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมการแพทย มีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย

ใดๆ จากกรมการแพทย

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมการแพทยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 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 นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕

ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมการแพทยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง

หน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมการแพทย ไดรับ

มอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมการแพทย จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจาย

ท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อ

ขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรมการแพทย ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ดังน้ี

                          ๗.๑  เครื่องติดตามสภาวะของผูปวยแบบควบคุมท่ีศูนยกลาง (Central Monitor) รับประกัน

ความชํารุดบกพรองหรือขัดของของส่ิงของเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป แบบรวมอะไหล นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ

ส่ิงของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา 

                          ๗.๒ เครื่องเฝาติดตามการทํางานของสัญญาณชีพ รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของ

ส่ิงของเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป แบบรวมอะไหล พรอมเปลี่ยนแบตเตอรรี่ในปที่ ๓ นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ

ส่ิงของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา

                          ๗.๓ เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดเคลื่อนยาย (Transport Monitor)

รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป แบบรวมอะไหล พรอมเปลี่ยนแบต

เตอรร่ี ในปท่ี ๓ นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา

                          ๗.๔ เครื่องพิมพ Laser printer รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลา



ไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ีผูซื้อไดรับมอบส่ิงของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา

                          ๗.๕ เครื่องสํารองไฟ รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของเปนเวลาไมนอยกวา ๒

ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบส่ิงของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา

                          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

                                     ท้ังนี้ การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอ

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใชบังคับ และไดรับการจัดสรรงบ

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได

                          ๑๑.๒   เม่ือกรมการแพทยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมการแพทยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมการแพทยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู

ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ

พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   กรมการแพทยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ

ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมการแพทย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม



                          ๑๑.๖   กรมการแพทยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมการแพทยไมได

                                   (๑)    กรมการแพทยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมการแพทย หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรมการแพทย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรมการแพทย ไวช่ัวคราว

กรมการแพทย

       พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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