ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดใ,ม่น้อยกว่า ๑๓๐,0๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี ๑ ชุด
ให้กับโรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกยไซย อำ๓อชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0๒1ทร)
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๓๐,0๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี ๑ ชุด ให้กับโรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเท?) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ตังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อ ยู่ระหว่างเลิก กิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาคเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้อ งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห าร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^๒โ:!:โ๐ท10
(วิ๐ห6โททารท!: ?โ๐(โบโ6กาอก!: ะ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผ้สนใจ...

-๒ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน!หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ พพพ.ทรพ๐ .๓ ๐ เวเา.3๐.!เา หรือ พพพ.ฐเวโออนโ6 ๓ 6 ท!.?อ.!เา
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 (ะ๖๒๓ ๒ 00๑ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราซการ
ผู้ส นใจต้อ งการทราบรายละเอียดเพิ่ม เติม เกี่ยวกับ รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านทางอีเมล์ เท'V©ก!:๐โV®ก5’พ อ. ๓311-50.1:เา หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายใน
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจังหวัดนครสวรรค์จะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
พ พ พ .กรพ ๐.๓๐ เวเา.? อ.!เา และ พพพ.?เวโ๐๐นโ6๓ 6ก!.?๐.!เา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒* สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

^— 1
(นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดี้)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุ ผู้ป ระกอบการสามารถจัด เตรีย มเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่ว นที่ ๑ และเอกสารส่ว นที่ ๒)

ในระบบ 6-ธเ3 ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว10๒1|าร)
เลฬ !..... ± ± 2 *
การซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐0๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี ๑ ชุด
ให้กับโรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์
ลงวันที่ ๒* สิงหาคม ๒๕๖๔
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ คือโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,0๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี ๑ ชุด
จำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลชุมแสง ตำบลเกยไซย อำเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใซ้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑

รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัธด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓

สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผ้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญ ชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญ ชีเอกสารส่วนที' ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒

ไม’เป็น บุค คลล้ม ละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ไม่เป็น...

-๒ ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.(ะ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(เป ล ือ ก ^ (30^6๓กา61า1: ?X00นเ'61าก6ทบ 6 - (3?) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใข่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประซาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทิ้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญ ญาของการเข้า ร่ว มค้า และเอกสารตามที่ร ะบุไ ว้ใ น (๑) หรือ (๒) ของผู้ร ่ว มค้า แล้ว แต่ก รณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิช ย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีม ูล ค่าเพิ่ม
(๔) บัญชี...

-๓ (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ

ค ๒ (?๐เ1:ล1ว๒ อ๐๐น๓ 6ก*

1=0๓าล!:)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ ? อโ เฯเ6 (?0หโ3๒1© □ ๐๐น๓ อก!: 1=01โทก3บ)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจ1ซึ่งติดอากรแสตมป๋ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเนินบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อ กและ/หรือ แบบรูป รายการละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?อ!1 ค ๒ (เ^อฟลเวเร □ ๐๐ช๓ 6ก!:
^ ๐ โ๓ ล!;)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) แค็ตตาล็อกแบบรูป และรายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะครุภ ัณ ฑ์ก ารแพทย์
(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(รเท^ร) หรือ "สำเนาหนังสือรับรองสินค้า เทล๐๒ เท าโหล]๒ก๙'
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
แบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ? □ โ คเ6 ( เ^ ล ช 16 อ๐(ะนกกอก!: 1=0โ๓ ล!:)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตังกล่าวในรูปแบบ ?0!1 ค(อ (เ^ ล เว เอ อ๐*:นกกอก!: 1=0โ๓ ล!:)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้โนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ เ3□ เะ 1=116 (?0 โ!:ลเว(อ อ0อบ๓ อก!: โ0 โ๓ ล!:)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเนินเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเนิน
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลขุมแสง ตำบลเกยไขย อำเภอขุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผิ,ยื่น...

-๕ -

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ พพพ.?เวโ๐(ะนโ6เากอก!.?๐.■ เ:เา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒

การพิจารณาผู้ขนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช่สาระสำคัญ และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรม
การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีตัง
ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม,ทำสัญ ญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซี่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยล็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยซน้ฃองทางราชการเป็น
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี...

-๖ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญ ญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที,เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการดัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม
กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รเท!:ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ 5เท1:5 ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รเท^ ซึ่งสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
อนึ่ง การพิจ ารณาผล ให้พิจารณาจากเอกสารลำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (รเท^) เท่านั้น
๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใข้ผู้ประกอบการ รเท^ร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญ ญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญ ญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อ
ไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือ...

-๗ (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญฃีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิฃย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญ ญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญ ญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภาย'ใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้ม าจากเงิน งบประมาณเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุนัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของตังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ
เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวี ตังนี้
(๑)

แจ้ง การสั่ง หรือ นำสิ่ง ของที่ซ ื้อ ขายดัง กล่า วเข้า มาจากต่า งประเทศต่อ กรมเจ้า ท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการ...

-๘ (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใซ่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ข ายจะต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ล่งเสริมการพาณีซยนาวี
๑0.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดไต้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเปีนหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ด้งระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดไข้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธึ๋ที่จะแล้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็บของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)
๑๐.๕: ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยด้งกล่าวให้ถือเป็นที'สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก
ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัดไม,ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม,เพียง
พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฃนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,0๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ขุด
ราคากลาง ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสีแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ให้กับโรงพยาบาลขุมแสง ตำบลเกยไชย อำ๓ อขุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๑. ความต้องการ
โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

๓. คุณลักษณะทั่วไป
๓.๑ โคมไฟผ่าตัดใหญ่ทรงกลม ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่
๓.๒ โคมไฟเป็นชนิด 150 ที่ม ีระบบสะท้อนแสง (555550705) ภายในหัว โคมเป็น แบบหลายเหลี่ย ม
(57\0575) ช่วยลดการเกิดเงา
๓.๓ ใช้กระแสไฟ ๑๐0-๒๔๐V /\(1, ๔๐/๖๐02

๔. คุณลักษณะเฉพาะ (โคมหลัก)
๔.๑ โคมไฟมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗๔ เซนติเมตร
๔๒ โคมไฟประกอบด้วยไฟ 150
๔๓ โคมไฟสามารถเลือกปรับอุณหภูมิสี (00505 75[ฬ55570โบ55) ไดไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ
ในช่วง ๓๔๐๐ เคลวิน - ๔๐๐๐ เคลวิน
๔๔ ค่าดัชนีความถูกต้องสี (00505 55ผ0551ผ6 เผอธX) ที่ ๙๖ หรือดีกว่า
๔๔ ความส่องสว่างสูงสุดที่ ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์หรือดีกว่า ในระยะ ๑ เมตร
๔๖ มีไฟสลัว (6บ105 51607) สำหรับทำงาน 50055 หรือ 5ผ00 ต่างๆ ได้
๔๗ อายุเฉลี่ยในการใช้งานชองหลอด 550 ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ชั่วโมง
๔๘ ให้พื้นที่ส่องสว่างบริเวณผ่าดัด (51607 51550) ชนาดไม่น้อยกว่า ๑๖-๒๙ เซนติเมตร ที่ระยะ ๑ เมตร
๔.๙ ให้ความสึกใบพื้นที่ผ่าตัด (05570 05 155ช1ฬ1ผ/\710ผ 5๑+5๒) ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตรหรือ
ดีกว่า
๔๑๐ มีด้ามจับชนิดถอดออกนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้อยู่ บริเวณกึ่งกลางโคมไฟและมีที่จับรอบหัวโคม
๔.๑๑ สามารถปรับขนาดของลำแสงพื้นที่บริเวณผ่าดัดได้ ที่ด้ามจับโคมไฟผ่าดัด และขุดควบคุม
ชนิดติดผนังห้อง
คณะกรรมการกาหนดคุณ สกษณะเฉพา

กรรมการ

-๒ -

๔.๑๒ โคมไฟแต่ละโคม สามารถหมุนแกนได้โม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา
๔.๑๓ มีอัตราการใช้งานพลังงานไฟฟ้าต่อโคม ไม่มากกว่า ๘๐ วัตต์

๔. คุณลักษณะเฉพาะ (โคมรอง)
๔.๑ โคมไฟมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๔ เซนติเมตร
๔.๒ โคมไฟประกอบด้วยไฟ 180
๔.๓ โคมไฟสามารถเลือกปรับอุณหภูมิสี (0010?? 7?1ห?7??^7บ???) ได้โม่น้อยกว่า ๔ ระดับ
ในช่วง ๓๔๐๐ เคลวิน - ๔๐๐๐ เคลวิน
๔.๔ ค่าดัชนีความถูกต้องสี (0010?! ?![ะผอ5?ฒ ธ เผอ?X) ที่ ๙๖ หรือดีกว่า
๔.๔ ความส่องสว่างสูงสุดที่ ๑๒๔,๐๐๐ ลักซ์'หรือดีกว่า ใบระยะ ๑ เมตร
๔.๖ มีไฟสลัว (6บ1อ8 น6แ7) สำหรับทำงาบ 500?7 หรือ ฒ เว0 ต่างๆได้
๔.๗ อายุเฉลี่ยในการใช้งานของหลอด แ?อ ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ชั่ว'โมง
๔.๘ ให้พื้นที่ส่องสว่างบริเวณผ่าตัด (น0แ7 1=1^๒0) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙-๓๐ เซนติเมตร ที่ระยะ ๑ เมตร
๔.๙ ให้ความลึกในพื้นที่ผ่าดัด (อ^?,'7แ 0 ? 1แ1ช1หเผ/\710ผ 1๑+1๒) ไม,น้อยกว่า ๑๔๐ เซนติเมตรหรือ
ดีกว่า
๔.๑๐ มีด้ามจับซนิดถอดออกนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้อยู่ บริเวณกึ่งกลางโคมไฟและมีที่จับรอบหัวโคม
๔.๑๑ สามารถปรับขนาดของสำแสงพื้นที่บริเวณผ่าดัดได้ ที่ด้ามจับโคมไฟผ่าดัด และขุดควบคุมชนิด
ติดผนังห้อง
๔.๑๒ โคมไฟแต่ละโคม สามารถหมุนแกนได้โม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา
๔.๑๓ มีอัตราการใช้งานพลังงานไฟฟ้าต่อโคม ไม่มากกว่า ๖๔ วัตต์

๖. อุปกรณ์ประกอบโคมไฟผ่าตัด
๖.๑ ขุดควบคุมชนิดติดผนังห้อง (ผลแ 0๐ก1:โ๐I)
๖.๒ เครือ่ งสำรองไฟ บ?3ร ผก'เ-เ 57^8เน2?ก
๖.๓ ด้ามจับชนิดถอดออกนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้

จำนวน ๑ ขุด
จำนวน ๑ เครื่อง
จำนวน ๘ อัน

๗. เงื่อนไขเฉพาะ
๗.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้หรือสาธิตที่ใดมาก่อน
๗.๒ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ขุด
๗.๓ รับ ประกัน คุณ ภาพตัวเครื่องตามการใช้งานตามปกติอย่างน้อย ๒ ปี ตามที่ชื้แจงในคู่มือจากโรงงาน
ผู้ผลิต ในกรณีชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี
ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
(ลงซื่อ).............. .^ไ - ^ โ ^ ........... ประธานกรรมการ
(ลงซื่อ)........ว่^3^ โ ^ ^ ....ก ร ร ม ก า ร
(ลงซื่อ).

กรรมการ

๗.๔ มีเอกสารแสดงว่า ได้ร ับ การแต่ง ตั้ง ให้เป็น ตัว แทนจำหน่า ยโดยตรงจากผู้ผ ลิต หรือ ได้ร ับ การแต่ง ตั้ง จาก
ตัว แทนจำหน่ายในประเทศไทย
๓!.๕ ภายในระยะเวลารับ ประกัน ผู้ข ายจะต้อ งบำรุงรัก ษาเครื่อ งทุก ๆ ๖ เดือน
๗.๖ มีเอกสารรับ รองว่ามีอ ะไหล่ส ำรองจำหน่ายไม่น ้อ ยกว่า ๕ ปี
๗.๗ ผู้ข ายต้อ งจัด ให้ม ีก าร'ฝืก อบรมการใช้ง านเครื่อ งมือ รวมทั้ง อุป กรณ์ป ระกอบให้ก ับ เจ้า หน้า ที่ผ ู้ใ ช้ง านให้
สามารถใช้งานได้ดื โดยเจ้าหน้าที่ท ี่ผ ่านการ'ฮกอบรม
๗.๘ มีเอกสารรับ รองช่า งผู้เขี่ย วชาญในการบำรุง รัก ษาเครื่อ งที่ผ ่า นการอบรมอย่า งน้อ ย ๒ คน
๗.๙ ผู้เสนอราคาต้อ งแนบแคตตาล็อ กพร้อ มทำเครื่อ งหมายหมายเลขให้ช ัด เจนตรงตามข้อ กำหนด
ทางราฃการเพื่อ ประกอบการพิจ ารณา

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ
(นายอดิสรณ์ วรรธนะคักดี้)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ลงชื่อ)
(นายอำนาจ น้อยขำ)
ตำแหน่ง นายแพทย์ขำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

(ลงชื่อ).

กรรมการ

(นายธนาวุฒิ เนตรขำ)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคขำนาญงาน

