ราง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ซื้อโคมไฟผาตัดใหญ (Operative Lamps) จํานวน ๔ ชุด
-----------------------๑. ความเปนมา
โรงพยาบาลรอยเอ็ด ไดรับจัดสรรงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพ จาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย โคมไฟผาตัดใหญ
(Operative Lamps) จํานวน ๔ ชุด ในราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกลานบาทถวน) เพื่อบริการ
ผูปวยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหนังสือ ที่ สปสช ๑๗ก/๕๖/ว.๑๙๓๐๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๕๖
๒. วัตถุประสงค
จัดซื้อครุภัณฑการแพทย โคมไฟผาตัดใหญ (Operative Lamps) จํานวน ๔ ชุด
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้
งานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๔. รูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
เพื่ อ ใหไ ด ค รุภั ณ ฑ ก ารแพทย ที่ มี ม าตรฐาน คณะกรรมการได พ รอ มกั นกํ า หนด
คุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพรอมนี้ และรางเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

๒/...

-๒๕. กําหนดเวลาที่ตองการใหแลวเสร็จ
ระยะเวลาจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๓๐ วัน
๖. ระยะเวลาการสงมอบครุภัณฑ
ภายใน ๑๘๐ วัน
๗. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ
งบประมาณในการจัดซื้อโคมไฟผาตัดใหญ (Operative Lamps) จํานวน ๔ ชุด เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกลานบาทถวน) ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา (๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคา
ครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
๘. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความ
คิดเห็น
สามารถสงขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดที่
สถานที่ติดตอ ฝายพัสดุและบํารุงรักษา โรงพยาบาลรอยเอ็ดรอยเอ็ด
โทรศัพท ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐-๕ ตอ ๗๖๗๙
โทรสาร ๐-๔๓๕๒๗-๓๐๓
เว็บไซต www http://mail.reh.go.th
สาธารณชนที่ตอการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูให
ขอเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นดวย
(ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการ
(นางสาวพนิดา บุญสุข)
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ
(นางเครือวัลย กุมพล)
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(นายชวิน มูลมณี)
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ
(นายวินิช โสภาพล)
(ลงชื่อ).........................................กรรมการและ
เลขานุการ
(นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม)

ร่ าง
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/๒๕๕๗
ประกวดราคาซือโคมไฟผาตัดใหญ (Operative Lamps) จํานวน ๔ ชุด
ตามประกาศจังหวัดรอยเอ็ด ลงวันที่
มิถุนายน ๒๕๕๗
----------------------------------------จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ
การแพทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการดังนี้
โคมไฟผ า ตั ด ใหญ (Operative Lamps) จํ า นวน ๔ ชุ ด ราคากลางในการจั ด ซื้ อ
๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกลานบาทถวน) โดยจะดําเนินการ ณ สํานักงาน บริการลูกคา บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใช
งานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑.เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้
งานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินฝายบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผู
ถือหุน รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒)
ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนนั้ สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถา
มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน
ผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญ ญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา ในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝาย
ใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) ใหแนบสําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี )
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา(ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะ
เสนอ ราคามมอบอํานาจใหบุคคลอืน่ ทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๗(๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือ
ชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอราคาไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แค็ตตาล็อกผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคา ควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิก สทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคา โดยระบุไวทหี่ นาซองวา
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เลขที.่ ........./
๒๕๕๗ ยื่นตอคณะกรรมการ ในวันที.่ .................………………๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ฝายพัสดุและบํารุงรักษา โรงพยาบาลรอยเอ็ด อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด
๔๕๐๐๐
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคา แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น
หรือผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดทีมีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคา
รับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจ ะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติท างดานเทคนิค อาจ
อุทธรณคําสั่ง ดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัส ดุ ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการ ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเ ล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนิ นการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ
หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคา
ตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอ
ราคาแตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็น
วากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของจะไมอาจแกไขได ประธานกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่ง ยกเลิก กระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เ พื่ อเริ่ม ต น
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคา เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ยื่นมาพรอมกับของขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
ราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกลานบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเขาสูกระบวนการการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.-บาท
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอราคาครั้งละไมนอย
กวา ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด

(๘) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาที่ไดรับ การคัด เลือกใหเ ปนผูชนะการเสนอราคา ตอ ง
รับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางดานอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที…่ ……………………………….๒๕๕๗
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐น.เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถวน) โดยหลักประกันซอง
จะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัดรอยเอ็ด โดยเปนเช็คลงวันที่ยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๕(๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองนี้ จังหวัด จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕
วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิ์เสนอราคารายที่คัด เลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคา
รวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตาม ขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของ
ผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสํา คัญทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น

๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑)ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาฯของจังหวัดรอยเอ็ด
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือ ไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม
๖.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับ ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปน
เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิไดรวมทั้งจังหวัด
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิ์เสนอราคา
เปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ป รากฏขอ เท็จ จริ ง ภายหลัง จากการประกวดราคาซื้อดว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก เปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถ
สงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัด
อาจพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาซื้อขายตาม
แบบสัญ ญาดัง ระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่ห นวยงานระดับจังหวัดที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับ
จังหวัดเจาของงบประมาณแตละจังหวัดโดยตรงภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไดใหจังหวัดยึดถือไวในขณะ ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัดรอยเอ็ด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ใน
ขอ ๑.๕(๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ ๑.๕(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ
โดย
ผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุงโรงพยาบาลรอยเอ็ด
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและ
สามารถใหบริการ รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเ รือไทย ซึ่ง จะตองไดรับอนุ ญาตเชนนั้นกอนบรรทุก ของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด
ขอ ๔.๗ (๔)(๕)(๖ )และ(๗) มิฉะนั้น จังหวัด จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัด ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลา ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัด จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนัง สือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจ ารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี ) รวมทั้ง จะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสูด (ถามี)

จังหวัดรอยเอ็ด
มิถุนายน ๒๕๕๗
(ลงชื่อ).......................................... ประธานกรรมการ
(นางสาวพนิดา บุญสุข)
(ลงชื่อ).......................................... กรรมการ
(นางเครือวัลย กุมพล)
(ลงชื่อ).........................................กรรมการ
(นายชวิน มูลมณี)
(ลงชื่อ).......................................... กรรมการ
(นายวินิช โสภาพล)
(ลงชื่อ).........................................กรรมการและ
เลขานุการ
(นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม)

คุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟผาตัดใหญ (Operative Lamps)
ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด ลงวันที่
----------------------๑. ความตองการ

๒๕๕๗

โคมไฟผาตัดชนิดโคมคูแขวนเพดาน มีคุณสมบัติตามขอกําหนด

๒. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชสําหรับงานผาตัด
๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ เปนโคมไฟผาตัดแขวนเพดานแบบ ๒ โคม รุนเดียวกัน ติดตั้งอยูกับแกนเดียวกัน
๓.๒ โคมไฟทั้ง ๒ โคม สามารถปรับระดับและทิศทางตางๆไดอยางอิสระตามตองการ มีดาม
จับตรง กลางโคม ซึ่งสามารถถอดออกนําไปนึ่งฆาเชื้อโรคดวย AUTOCLAVE ได
๓.๓ ใชไฟฟา ๒๒๐ โวลท ๕๐ เฮิรตซ แลวแปลงมาเปนกระแสตรง ๓๐ โวลท เพื่อควบคุม
ระบบการทํางาน
๓.๔ ตัวโคมทําจากวัสดุโพลิเมอรหรือวัสดุที่ดีกวา รูปทรงกลมหรือ รูปลักษณะเปนโมดูล ไม
นอยกวา ๒ โมดูลขึ้นไป น้ําหนักเบา สวยงาม ทําความสะอาดงาย
๓.๕ ควบคุมการทํางานดวยชุดควบคุมแบบติดผนัง (WALL CONTROL) และบริเวณหัวของ
โคมไฟผาตัดและโคมไฟมีระบบ Zynchronization เพื่อการควบคุมการทํางานโคมไฟ
ผาตัด ได ๒ โคมในคราวเดียวกันและโคมไฟผาตัดสามารถเพิ่มลดกําลังสองสวางไดไม
นอยกวา ๕ ระดับ
๓.๖ พื้นผิวหลังของโคมเปนชิ้นเดียวกัน ขอบมน ไมมีรูขัดหัวสกรูออกแบบมารับรองระบบ
การไหลเวียนอากาศทิศทางเดียวกัน Laminar Flow ไมกอใหเกิดการปวนของกระแส
อากาศ
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
๔.๑ ตัวโคมแตละโคมมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒๔ นิ้ว (๖๑ซม.) ภายในติดตั้ง
หลอดไฟแบบ LED
๔.๒ ตัวโคมใหกําลังสองสวางสูงสุดไมนอยกวา ๑๓๕,๐๐๐ ลักซ หรือ รวม ๒ โคมใหกําลัง
สองสวางไมนอยกวา ๒๗๐,๐๐๐ ลักซ
๔.๓ สามารถเลือกคา COLOR CORRECT TEMPERATURE ( อุณหภูมิสี ) ไดอยางนอย ๒
ระดับ หรือปรับอุณหภูมิสีที่ไดจะตองใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุดคืออยูระหวาง
๓๕๐๐k ถึง ๕๐๐๐ องศาเคลวิน
๔.๔ โคมไฟตองสามารถปรับขนาดของลําแสง (Pattern size) ได ไมนอยกวา ๑๖
เซ็นติเมตร
๔.๕ สามารถสองสวางเชิงลึกกําลังสองสวาง (DEPTH OF VOLUME OF LIGHT L๑+L๒) ไดไม
นอยกวา ๗๕ เซนติเมตร หรือ ๓๐ นิ้ว
๔.๖ มีคา COLOR RENDERING INDEX ไมนอยกวา ๙๕
๔.๗ โคมไฟเปนระบบสะทอนแสง ( Reflector ) ซึ่งระบบสะทอนแสงที่ไดตองเปนแสงสีขาว
เปนธรรมชาติ ไมมีเงา ไมสะทอนเขาตา และไมรอน
๔.๘ หลอดไฟเปน LED ทําใหไมมีการแผรังสีอินฟาเรดออกมา และใชพลังงานไมมากวา ๖๕ วัตต
๔.๙ อายุการใชงานของหลอดไฟมากกวา ๔๐,๐๐๐ ชั่วโมง หรือ ๑๐ ป

๔.๑๐ โคมไฟสามารถปรับทิศทางได ๓๖๐ องศา เพื่อความสะดวกในการผาตัดทุกประเภท
๔.๑๑ มีดามจับเพื่อควบคุมโคมไฟ
จํานวน ๘ อัน
๔.๑๒ เครื่องสํารองไฟ กําลังอยางนอย ๑๐๐๐ VA
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
๕.๑ เปนผลิตภัณฑของยุโรป อเมริกา, ญี่ปุน หรือไทย
๕.๒ ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕
๕.๓ เปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว
๕.๔ รับประกันคุณภาพเปนเวลา ๒ ป หลอดไฟ LED รับประกันคุณภาพ ๑๐ ป
๕.๕ มีคูมือประกอบการใชงาน และซอมบํารุงเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ ๑
ชุด
๕.๖ มีชางที่ชํานาญการมาตรวจเช็คทุกๆ ๔ เดือนหรือแลวแตทางโรงพยาบาลตองการ
๕.๗ มีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบผลิตเครื่องมือแพทย หรือใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยหรือ หนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยที่
ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ราคากลาง จํานวน ๔ ชุด เปนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกลานบาทถวน)
(ลงชื่อ).......................................... ประธานกรรมการ
(นางสาวพนิดา บุญสุข)
(ลงชื่อ).......................................... กรรมการ
(นางเครือวัลย กุมพล)
(ลงชื่อ).........................................กรรมการ
(นายชวิน มูลมณี)
(ลงชื่อ).......................................... กรรมการ
(นายวินิช โสภาพล)
(ลงชื่อ)........................................กรรมการและเลขานุการ
(นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม)

