ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟ้น จำนวน ๓ ชุด ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุ1ข
จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตทำพัน จำนวน ๓ ชุด ให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
๑. โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ชุด
วงเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ชุด
วงเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
รวม ๓ รายการ เบ้นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนี่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ ชุดละ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบ้นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบ้ติ ดังต่อไปนี้
๑ . มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เบ้นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม,เบ้นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเบ้นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เบ้นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เบ้นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเบ้นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เบ้นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เบ้นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เบ้นผู้กระทำการอันเบ้นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเบ้นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เบ้น...

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที,
๓๑ มนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nswo.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๒๓ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราซการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านทางอีเมล์ inventory@nswo.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ภายในวันที่ ๒๕มีนาคม ๒๕๖๕ โดยจังหวัดนครสวรรค์จะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.nswo.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒เท มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน
ผู้ว่าราซการจังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไต้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
....
การซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์
ลงวันที่ ๒รท มีนาคม ๒๕๖๕
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ''จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธ ีป ระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ยูน ิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
๑. โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

จำนวน ๑ ชุด

๒. โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ขุด
๓.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้ อำเภอแม่ว งก์ จังหวัดนครสวรรค์

จำนวน ๑ ขุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเบ้นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เบ้น ของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีค ุณ ลัก ษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉ บับ นี้
โดยมีช ้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑ .

รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ

๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัจิด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓

สัญ ญาซื้อขายทั่วไป

๑ .๔

แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑)

ผ ุ' ม

ผลประโยชน์ร่วมกัน
ี

(๒) การขัดขวางการแข่งขัน อย่างเบ้น ธรรม
๑.๖

แบบบัญ ชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญ ชีเอกสารส่วนที' ๑
(๒) บัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติ...

-๒-

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีค วามสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลา?ย
๒.๓ ไม่อ ยู่ระหว่างเลิก กิจก''าร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับ การยืน ข้อเสนอหรือ ทำสัญ ญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น ผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมีน ผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ป ระกาศเผยแพรในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง
๒.(ะ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัด การ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบ ุค คลนั้น ด้วย
๒.๖

มีคุณ สมบัต ิและไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้าง

และการบริห ารพัส ดุภ าครัฐกำหนดในราชกิจ จานุเบกษา
๒.๗ เป็น นิติบ ุค คลผู้ม ีอ าชีพ ขายพัส ดุท ี่ป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ด ังกล่าว
๒.๘ ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ
วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม,เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้งนี้
๒.๙ ไม'เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอไค้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจ การร่ว มค้า,' ต้องมีคุณ สมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริม าณงาน สิ่งของ หรือ มูล ค่าตามสัญ ญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลัก มากกว่าผู้เข้าร่ว มค้ารายอื่น ทุก ราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผ ู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า
นั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลัก รายเดียวเป็น ผลงานของกิจ การร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ไค้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน
๒.๑๑ ผู้ยืน ข้อ เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic G overnm ent Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญ ชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่น ข้อ เสนอจะต้อ งเสนอเอกสารหลัก ฐานยื่น มาพร้อ มกับ การเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที ๑...

-๓-

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบ ุค คล บัญ ชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษ ัท จำกัดหรือบริษ ัท มหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบ ุค คล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญ ชีรายซื่อ กรรมการผู้จัด การ ผู้ม ีอ ำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับ รองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ม ิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประซาซนซองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิใด้ถือสัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็น ผู้ยื่น ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็น ผู้ร่วมค้า ให้ยืนสำเนา
สัญ ญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ซองผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔)

เอกสารเพิ่ม เติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบีย นพาณิข ย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบีย นภาษีม ูล ค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัด จ้างภาครัฐด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
D ocum ent Form at)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่น ข้อเสนอดำเนิน การแนบใฟส์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัด ซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะสร้างบัญ ชีเอกสารส่ว นที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้เดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนาจซึ่งติด อากรแสตมบีต ามกฎหมาย โดยมีห ลักฐานแสดงตัวตนของผู้ม อบอำนาจและผู้รับ มอบอำนาจ ทั้งนี้
หากผู้รับ มอบอำนาจเป็น บุค คลธรรมดาต้อ งเป็น ผู้ท ี่บ รรลุน ิต ิภ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒)

แคตตาล็อ กและ/หรือ แบบรูป รายการละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจ ารณาที, ๑ ยูนิตทำฟ้น
(๓.๑)

สำเนาใบขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม

(SMEs) (ถ้ามี)
(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า M ade เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชี...

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที, ๒ ทั้งหมดที่ได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัด จ้างภาครัฐด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
D ocum ent Form at)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่น ข้อเสนอดำเนิน การแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัด ซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะสร้างบัญ ชีเอกสารส่ว นที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑

ผู้ยื่น ข้อ เสนอต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม,ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็น เงิน บาท และเสนอราคาไต้เพีย งครั้ง เดืย วและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อ หน่วย และหรือ ต่อ รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิด ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ภาษีอ ากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีย น และค่าใข้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ตังนี้
๑) โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ชุด
๒) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน ๑ ชุด
๓) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองไม้ อำเภอแม่ว งกํ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน ๑ ชุด
ราคาที,เสนอจะต้อ งเสนอกำหนดยืน ราคาไม่น้อ ยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืน ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที,ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อ งส่งแคตตาล็อก และหรือ รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของ
ยูนิตทำพีน จำนวน ๓ ชุด ไปพร้อ มการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ก ทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจ ารณา หลัก ฐานตังกล่าวนี้ จังหวัด จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญ ญา รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท ั้งหมดเสียค่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อ นไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่น...

๔.๖ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบการจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถ ือ ตามเวลาของระบบการจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์เนิน เกณฑ์
เมื่อพ้น กำหนดเวลายื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับ เอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ด ขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Form at) โดยผู้ยื่น ข้อเสนอต้องเนิน ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อ นที่จะยืน ยัน การเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเนินการ
เสนอราคาให้แก, จังหวัด ผ่านทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์
๔.๙

คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ จะดำเนิน การตรวจสอบ

คุณ สมบัต ิข องผู้ยื่น ข้อ เสนอแต่ล ะรายว่า เนินผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดเนิน ผู้ยื่นข้อเสนอที่ม ีผ ลประโยชน์ร่วมกัน กับ ผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่น ข้อเสนอที่ม ีผลประโยชน์ร่วมกัน นั้น ออกจากการเนินผู้ยื่น ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ว ่า ก่อนหรือในขณะ
มีการพิจารณาข้อ เสนอ มีผู้ยื่น ข้อ เสนอรายใดกระทำการอัน เนิน การชัด ขวางการแข่งขัน อย่างเนิน ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการๆ เชื่อ ว่ามีก ารกระทำอัน เนิน การชัด ขวางการแข่งชัน อย่างเนิน ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการเนิน ผู้ยื่น ข้อ เสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น ข้อเสนอดังกล่าวเนิน ผู้ท ิ้งงาน
เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้น มิใช่เนิน ผู้รืเริ่ม ให้ม ีการกระทำตังกล่าวและไต้ให้ความร่วมมือ
เนินประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด
๔.๑๐

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้อ งเนิน ราคาที่ร วมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทิ้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่น ข้อ เสนอจะต้อ งลงทะเบียนเพื่อ เข้าสู่ก ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กำหนด
(๔)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้

(๕) ผู้ยื่น ข้อ เสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ ชองกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ wvwv.§procurem ent.§o.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจ ารณาผลการยื่น ข้อ เสนอประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณา...

-๖๕.๒ การพิจ ารณาผู้ช นะการยื่น ข้อ เสนอ
กรณีใช้ห ลักเกณฑ์ราคาในการพิจ ารณาผู้ช นะการยื่น ข้อเสนอ จังหวัด จะพิจ ารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณ สมบัติไม'ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่น หลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ ะไม่รับ พิจารณาข้อ เสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิค หรือ รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุท ี่จะขายไม,ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที,มิใช่สาระสำคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่ม ีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่น ข้อ เสนอรายอื่น หรือ เป็น การผิด พลาดเล็ก น้อ ย คณะกรรม
การๆ อาจพิจ ารณาผ่อ นปรนการตัดสิท ธิผ ู้ยื่น ข้อ เสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธี้ไม,พิจ ารณาข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอโดยไม่ม ีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ป รากฏซื่อผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นในบัญ ขีรายขื่อ ผู้รับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิก ส์ท างระบบจัด ซื้อ จัด จ้างด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือ บัญ ชีรายซื่อ ผู้ซ ื้อ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างด้ว ยอิเล็กทรอนิก ส์ ของจังหวัด
(๒) ไม่ก รอกขื่อ ผู้ยื่น ข้อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓)

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือ มีผ ลทำให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสิน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห รือในการทำสัญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห รือจังหวัดมีส ิท ธิให้ผ ู้ยื่น ข้อเสนอชี้แจงข้อ เท็จจริงเพิ่ม เติม ไต้ จังหวัด
มีสิทธิที,จะไม,รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน็่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจ ารณาเลือ กซื้อ ในจำนวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พ ิจารณาจัด ซื้อ เลยก็ไต้ สุด แต่จ ะพิจ ารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราขการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็น เด็ด ขาด ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะเรียกร้อ งค่าใช้จ ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิไต้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ละลงโทษผู้ยื่น ข้อ เสนอเป็น ผู้ท ิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไต้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอัน เป็น เท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณี...

ในกรณีที่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายที,เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อ าจ
ดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ได้ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เนินที่รับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม,รับ ราคาของผู้ยื่น ข้อ เสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าไข้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญ ญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
หากปรากฏว่ามีก ารกระทำที่เข้าลัก ษณะผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ได้รับ การดัดเลือ กมีผ ลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส ่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริต อื่น ใดในการเสนอราคา
£.๘

หากผู้ยื่น ข้อ เสนอซึ่งเนิน ผู้ป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด ของผู้ยื่น

ข้อ เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้ห น่วยงานของรัฐจัด ซื้อ จัด จ้างจากผู้ป ระกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง
ลำดับผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งเนิน ผู้ป ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่น ข้อ เสนอรายอื่น ไม่เกิน ร้อยละ
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญ ญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที,เนินกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่ว มค้าทุก รายจะต้อ ง
เนินผู้ประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เนินบุคคลธรรมดาที่ถือสัญ ชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเนินบุค คลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญ ชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม,เกิน ร้อ ยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือ
จัด จ้างจากผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งเนิน บุค คลธรรมดาที่ถือ สัญ ชาติไทยหรือ นิติบ ุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เนินกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุก รายจะต้อ ง
เนินผู้ประกอบการที่เนินบุค คลธรรมดาที่ถือสัญ ชาติไทยหรือนิติบ ุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖.

การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีท ี่ผู้ข นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วัน ทำการ นับ แต่วันที่ท ำข้อ ตกลงซื้อ จังหวัด จะพิจ ารณาจัด ทำข้อ ตกลงเนิน หนังลือ แทนการทำสัญ ญา
ตามแบบสัญ ญาดังระบุ ในข้อ

๑.

๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วัน ทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญ ญาซื้อ ขายตามแบบสัญ ญาดังระบุในข้อ

๑. ๓

หรือทำข้อตกลงเนินหนังสือ กับจังหวัด

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อ งวางหลัก ประกัน สัญ ญาเนิน จำนวนเงิน เท่ากับ ร้อ ยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญ ญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง
ต่อไปนี้

(๑)

เงินสด

(๒) เช็ค หรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็น สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ
นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวัน ทำสัญ ญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ
(๓)

หนังสือคํ้าประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ค ณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือ คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห้งประเทศไทย
ตามรายซื่อ บริษัท เงิน ทุน ที่ธนาคารแห้งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ท ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี้จะคืน ให้โดยไม่ม ีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับ ถัดจากวันที่ผ ู้ซ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ข าย) พ้น จากข้อ ผูก พัน ตามสัญ ญาซื้อ ขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว
๗.

ค่า จ้า งและการจ่า ยเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

แล้วให้แก,ผู้ยืนข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบล้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘.

อัต ราค่าปรับ
ค่าปรับ ตามแบบสัญ ญาซื้อ ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ หรือข้อตกลง

ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้ค ิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙.

การรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ ง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ ซึ่งได้ทำสัญ ญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับ ประกัน ความชำรุดบกพร่อ งของสิ่งของที่ซ ื้อขายที่เกิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแล้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐.

ข้อ สงวนสิท ธในการยื่น ข้อ เสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงิน ค่าพัส ดุส ำหรับ การซื้อ ครั้งนี้ได้ม าจากเงิน งบประมาณงบค่าบริก ารทางการแพทย์ท ี่

เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ในส่วน ๑๐%)
การลงนามในสัญ ญาจะกระทำได้ ต่อ เมื่อ จังหวัดได้รับ อนุม ีตเงิน ค่าพัส ดุจากงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ท ี่เบิก จ่ายในลัก ษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ในส่วน ๑๐%) แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมือจังหวัด...

-๙๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดให้เป็น ผู้ช าย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือ นำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น ต้อ งนำ
เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที,มีเรือ ไทยเดิน อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกำหนด ผู้ยื่น ข้อ เสนอซึ่งเป็น ผู้ข ายจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริม การพาณิซ ยนาวี ดังนี้
(๑)

แจ้งการสั่งหรือ นำสิ่งของที่ซ ื้อ ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับ อนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใซ่เรือ'ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม,ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ข ายจะต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ส่งเสริมการพาณีฃยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไวีในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อ งจากผู้อ อกหนังสือคํ้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อ งให้ข ดใช้ค วามเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธี้ที'จะแก่ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.(ะ ในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้อ งปฏิบ ัติตามคำวิน ิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไมมสิทธิเรียก
ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จัง หวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อ ไปนี้ได้โดยที'ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑)

จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม,เพียง

พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที'เข้าลักษณะผู้ยื่น ข้อเสนอที่ช นะการจัดซื้อหรือ ที่ได้รับ การคัดเลือ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็น ธรรม หรือสมยอม
กัน กับผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริต อื่น ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัด ซื้อ ครั้งนี้ต ่อ ไปอาจก่อ ให้เกิด ความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณี...

-๑๐(๔)

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

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ

๑®. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เปีนผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวโดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบ ัติงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาของผู้ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับ
การคัด เลือ กให้เปีน ผู้ข ายเพื่อ นำมาประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ป ระกอบการ
ที่งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือ กไม่ผ ่านเกณฑ์ท ี่กำหนดจะถูกระงับ การยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญ ญากับจังหวัด ไว้ขั่วคราว

ให้

กั

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟ้น จำนวน ๓ ชุด
บหน่ วยงานในลั งกั ดสำนั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดนครสวรรค์ ราคากล
รวมเป็ นเงิ น ©,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ ่ งล้ านสามแสนแปดหมื ่ นบาทถ้

ความต้องการ ยูนิตทำฟัน (Dental Unit) มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อใซในการบริการทางทันตกรรม
๑.คุณสมบัติทั่วไป
(๑) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูดนํ้าลาย
ระบบนํ้าบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
(๒) ยูนิตมีจุดต่อ Coupling ‘นา สำหรับเครื่องขูดหินนํ้าลาย พร้อมบัมปรับปริมาณนํ้าและมีหัวต่อแบบ
Non-return Value สำหรับเสียบท่อนํ้าได้
(๓) มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์เป็นหลอด LED บรรจุภายในไม่น้อยกว่า ๒๔ หลอด ในตำแหน่งที่ผูให้การ
รักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน
(๔) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลท์ ๔๐ เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน
๔๐ โวลท์ ใข้กับระบบทำงานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค
(๑) ระบบให้แสงสว่าง
๑.๑ หลอดไฟเป็น LED จำนวนไม่น้อย ๔ ดวง แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน
๑.๒ ปรับความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสได้มากกว่า ๒ ระดับ หรือแบบต่อเนื่องระหว่าง ๓,๑๐๐ ลักซ์
และไม่เกิน ๒๘,๐๐๐ ลักซ์ โดยเปีด-ปีด ด้วย Sensor switch ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
ผู้ผลิตเดียวกัน พร้อมปรับโคมไฟได้๓ ทิศทางคือ ปรับหมุน ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา
และปรับเอียงซ้าย-ขวา ได้ เพื่อปรับหมุนองศาพื้นที่ส่องสว่างของโคมไฟ
๑.๓ ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงาน ๖๔ เซนติเมตร มีพื้นที่ส่องสว่างขนาดประมาณ ๘๔x๑๔๔ มิลลิเมตร
๑.๔ Color Tem perature อยู่ระหว่าง ๓,๖๐๐-๖,๔๐๐°K (องศาเคลวิน)
๑.๔ มีสวิตซ์เปิด-ปิด เป็นระบบเปิด-ปิดด้วย Sensor switch
๑.๖ สามารถปรับระดับของแหล่งกำเนิดแสงสำหรับอุด Com posite ที่ ๔,๓๐๐ ลักซ์
ด้วย Sensor switch
๑.๗ Flexible Arm สำหรับยึดโคมไฟ
๑.๗.๑ ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
๑.๗.๒ สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ

-la 

ds) ระบบเครื่องกรอฟิน
๒.๑ เครื่องกำเนิดอากาศอัด (AIR COMPRESSOR) มีคุพ ลักษณะดังนี้
๒.๑.๑ เครื่องกำเนิดอากาศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้นํ้ามันหล่อลื่น
๒.๑.๒ ความเร็วรอบของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า
๒.๑.๓ จำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน ๑,(too รอบต่อนาที
๒.๑.๔ สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ (t บาร์ ไดไม่น้อยกว่า ๑(to ลิตรต่อนาที
๒.๑.๕ มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ (Over load)
๒.๑.๖ ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไม่น้อยกว่า ๘0 ลิตร พร้อมติดตั้ง
Safety Valve และมาตรวัดแสดงค่าแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยู่ในถัง และมีวาล์ว
เปิดปล่อยอากาศอัดและนํ้าทิ้งติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก
๒.๑.๗ มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ให้แรงดันอากาศอัดในถังอยู่ใน
พิกัดโดยช่วง Cut-in มีแรงดันอากาศอัดไม่ตํ่ากว่า ๕ บาร์
๒.๑.๘ ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ติดตั้งเรียงลำดับ ก่อนเช้ายูนิตทำพิน ดังนี้
ก. ขจัดนํ้าที่เกิดจากการควบแน่นภายในอากาศอัดด้วย
- W ater Separator ชนิด Auto-drained ที่มี Differential Pressure
Indicator จำนวน ๑ ตัว
ข. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน ๕ ไมครอนด้วย
- Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
จำนวน ๑ ตัว
ค. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน ๑ ไมครอนด้วย
- Mist Separator with Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่า จำนวน ๑ ตัว
ง. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 0.๑ ไมครอนด้วย
- Micro-mist Separator with Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่า จำนวน ๑ ตัว
จ. ลดแรงดันของอากาศให้เป็น ๕ บาร์ ด้วย
- Air Regulator พร้อมมาตรวัดแรงดัน จำนวน ๑ ตัว

-๓๒.๒ ด้ามกรอ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ ด้ามกรอเร็วแบบมีไฟ (Airotor) จำนวน ๖ ด้ามกรอ เป็นชนิด Ball Bearing
โดยมีคุณสม'บติ
๒.๒.๑.๑ เป็นชนิดที่มีรูนํ้าออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรอฟ้นที่ส่วนหัว
ไม่น้อย กว่า ๓ รู
๒.๒.๑.๒ ระบบการใส่หัวกรอ (Bur) เป็นแบบกดปม (Push Button)
๒.๒.๑.๓ ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting หมุนได้โดยรอบ
และด้านท้ายเป็น แบบ Mid W est Type (๔ Holes)
๒.๒.๑.๔ สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดย ทนความร้อนสูงได้ถึง
๑๓๕ องศาเซลเซียส
๒.๒.๒ ด้ามกรอช้า
๒.๒.๒.๑ Micro m otor เป็นชนิด Air Micro m o to ^ ดยมีด้านท้ายเป็นแบบ
Mid W est Type (๔ Holes)
๒.๒.๒.๒ สามารถต่อสเปรย์นํ้าได้และสามารถปรับความเร็วได้
๒.๒.๒.๓ มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) และด้ามต่อชนิดหักมุม (Contra-Angle)
อย่างละ ๑ ด้าม
๒.๒.๒.๔ สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง
๑๓๕ องศาเซลเซียส
๒.๓ Triple Syringe สามารถเป่านํ้าหรือลม หรือนํ้าและลมพร้อมกัน ปลายทิปสามารถถอดออก
ฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้
๒.๔ ภาชนะบรรจุนํ้ากลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ
๒.๔.๑ เป็นภาชนะที่ทนความดันไม่น้อยกว่า ๓ บาร์
๒.๔.๒ มีความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร
๒.๔.๓ สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมนํ้าหรือทำความสะอาดได้สะดวก
๒.๔.๔ มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน
๒.๔.๕ มีภาชนะสำรอง ๑ โบ
(๓) ระบบควบคุม
๓.๑ ระบบการควบคุมการทำงานชองด้ามกรอเป็นระบบลม (All Air System)
๓.๑.๑ มีระบบ First Priority
๒ มีระบบป้องกันการดูดนํ้าย้อนกลับเช้าด้ามกรอ
๓.๑.๓ สามารถปรับปริมาณนํ้าด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่าน N eedle Valve
และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัด,ที่โช้กับด้ามกรอ
๓

. ๑

.
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๓.๑.๔ ต้องไม่มีการบีบหรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของนํ้า

และอากาศอัดในระบบ
๓.๑.๕ สายที่เป็น ทางเดิน ของนํ้าและอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็น สายที่ทำจาก
Polyurethane (PU) โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของสายที่ตัวสาย
๓.๑.๖ มีที่ใส่ด้ามจับ จำนวน ๕ ซ่อง สำหรับด้ามกรอเร็ว ๒ , สำหรับด้ามกรอช้า
ที่ ๑, Triple Syringe ๑ และสำหรับด้ามจับอื่นๆ ๑
๓ .๑ . ๗ มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ
๓ . ๑ . ๘ ที่ใส่ด้ามกรอ ที่วางถาดใส่เครื่อ งมือ และที่ด ูฟ ิล ์ม เอกซเรย์ ใช้ Flexible Arm
ร่วมกัน
๓ . ๑ . ๙ ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
คงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั้งนี้เมื่อปีดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับ
ลงถูกพื้น)
๓ . ๒ สวิตซ์เท้า
๓.๒.๑ ควบคุมการทำงานของด้ามกรอและสามารถเลือกให้หัวกรอทำงานอย่างเดียว
หรือทำงานแบบมืนํ้าร่วมด้วย
๓ . ๒.๒ สวิต ซ์เท้าควบคุม เก้าอี้คนไข้เป็นแบบแท่งสวิต ซ์ ติดตั้งกับฐานเก้าอี้คนไข้
มืฃนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร (แยกต่างหากกับสวิตซ์ควบคุมหัวกรอ)
(๔) ระบบดูดนำลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
๔.๑ เป็น Motor Suction ที่ไมใช้นี้าร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด
๔.๒ แรงดูดของ High Volume Suction มืค่าแรงดูดไม่ตรกว่า -๓๐๐ ลิตรต่อนาที
๔.๓ Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทำงานพร้อมกันได้และการทำงาน
เป็นแบบอัตโนมัติ ปรับอัตราการดูดโดยใช้ปมสไลด์ที่ด้ามจับ
๔.๔ มืที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อนํ้าทิ้งและสามารถนำออกมาล้างและทำความสะอาดได้
๔.๕ ต้องมีการบีองกันของเหลวจากการดูดเช้าสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
๔.๖ มีระบบบีองกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
๔.๗ สายดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังด้านในทำด้วยซิลิโคน
หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมปติไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งานโดยด้ามจับของสายดูด
Saliva Ejector ระบุสัญลักษณ์สามารถนำเช้า Autoclave ที่บริเวณด้ามจับ
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-๕(๕) ระบบนํ้าบ้วนปาก
๕.๑ มี ที ่ กรองนํ ้ าก่ อนที ่ จะเข้ าสู ่ ระบบนํ ้ าบ้ วนปาก อย
๕.๒ มี ระบบควบคุ มปริ มาณนํ ้ าลงถ้ วยนํ ้ าบ้ วนปากโดยอั ตโนมติ (ใ
๕.๓ อ่ างนํ ้ าบ้ วนปากคนไข้ ผิ วเรี ยบทำด้ วย Ceramic อย่ างดี ที ่
ปล่ อยนํ ้ าลงในอ่ าง และมี ที ่ กรองวั สดุ หยาบภายในอ่ างที ่ ส
และทำความสะอาดได้ ง่ าย และสามารถถอดอ่ างออกล้ างทำความสะอาดได้ โดยไม
๕.๔ มี ที ่ กรองวั สดุ ก่ อนลงท่ อนํ ้ าทิ ้ งที ่ สามารถถอดมาล้ า
๕.๕ มี สวิ ตซ์ ควบคุ มการเติ มนํ ้ าลงแก้ วที ่ บริ เวณถาดวางเครื ่
และคนไข้
(๖) เก้าอี้คนไข้
๖.๑ แบ่ งเป็ น ๓ ตอน (ที ่ พิ งศี รษะ-พนั กพิ งหลั ง-เบาะนั ่ ง) บุ ด
๖.๒ สามารถปรั บพนั กเก้ าอี ๋ ให้ เอน นั ่ ง หรื อนอน และสามารถปรั บระ
ได้ ด้ วยระบบไฮดรอลิ ก ส่ วนพนั กพิ งหลั งกั บที ่ นั ่ งประกอบต
๖.๓ Head Rest จะต้ องมี ที ่ รองรั บ Occipital Prom inence ของศี รษะคนไข้ แ
ปรับสูงตํ่าได้ตามความต้องการตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้
๖.๔ ปมปรั บตำแหน่ ง Preset และ Auto return (Zero Position) จะต้ องมื อย่ างน้
บริเวณถาดวางเครื่องมือ และด้านผู้ช่วยทันตแพทย์
๖.๕ มี ระบบหยุ ดฉุ กเฉิ น (Safety Stop) อยู ่ ที ่ ใต้ ฐานเก้ าอี ้ คนไ
ทับโดยอัตโนมัติ
๖.๖ มี ระบบหยุ ดการขึ ้ น - ลง ของเก้ าอี ้ คนไข้ (Chair Lock System) เมื
หั วกรอหรื อขณะใช้ งาน ตำแหน่ งเก้ าอี ้ ผู ้ ป่ วยจะต้ องไม่ เปล
อ ุป ก ร ณ ์ป ร ะ ก อ บ

๑. เก้าอี้ทันตแพทย์ (Belmont) จำนวน ๑ ตัว มีลักษณะดังนี้
๑.๑ ฐานเก้ าอี ้ ทำด้ วยวั สดุ ไร้
กับโลหะล้อเลื่อนมีจำนวนไม่ตํ่ากว่า ๕ ล้อ
๑.๒ ปรับความสูง-ตํ่า ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบลม
๑ . ๓ พนักพิงหมุนไปพร้อมกับที่นั่งได้
๒. เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ไทย) จำนวน ๑ ตัว มีลักษณะดังนี้
๒.๑ ฐานเก้ าอี ้ ทำด้ วยโลหะไร้ สนิ
มี โครงโลหะเป็ นวงรอบสำหรั บวางเท้
๒.๒ ปรับความสูง-ตํ่า ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบลม
๒.๓ พนั กพิ งแบบโค้ งสามารถปรั บหมุ
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rn. Automatic Voltage Stabilizer จำนวน ๑ ตัวมีคุณลักษณะดังนี
๓.๑ สามารถรับภาระโหลดได้ไม่น้อยกว่า ๔ kVA.
๓.๒ สามารถรับแรงตันไฟฟ้า Input ได้ระหว่าง ๑๘๐ Volts ถึง ๒๖๐ Volts หรือดีกว่า
๓.๓ สามารถควบคุมแรงตันไฟฟ้า O utput ได้ ๒๒๐ Volts ± ๔% หรือดีกว่า

เงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม
ยูนิตทำฟ้นเปีนผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสากลเครื่องมือแพทย์
|ร0๑๓๔๘๕ และ 1ร0๙๐๐๑ ประกอบด้วย
๑.๑ ด้ามกรอเร็วและด้ามกรอช้า
๑ . ๒ เครื่อ งกำเนิด อากาศอัด (Air Compressor)
๒. เก้าอี้ทันตแพทย์และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
๓. ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
๔. เครื่องยูนิตทำฟ้นเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๔. มีคู่มีอการซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technician/Service Manual)
๖. มีใบรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ตรวจรับ ในระยะประกัน หากเครื่องมีปัญหา
ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๑๔ วัน
๗. มีคู่มีอการใช้งานและบำรุงรักษายูนิตทำฟ้น จำนวน ๑ ชุด
๘. มีอะไหล่พร้อมการบริการอย่างน้อย ๔ ปี
๑.

ร *ๆ?'
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