
ประกาศโรงพยาบาลปาย 
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์

(เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ําระบบอัตโนมัติขนาดไม'น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac)
ห้องน่ึงทรงกระบอก ชนิด ๑ ประตู)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ํา 
ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องน่ึงทรงกระบอก ฃนิด ๑ ประตู) ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน 
สองหม่ืนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี

เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ําระบบ จำนวน ๑ เคร่ือง
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร 
(Pre-Post Vac) ห้องน่ึงทรงกระบอก 
ซนิด ๑ ประตู

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจาก 

เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด 
ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม1เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ังงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงานของรัฐ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม1มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลปาย ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมช้ืนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มี 
คำส่ังให้สละเอกลิทธ้ีความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

น้ี ; าาค



ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ท่ีเว็บไซต์ www.paihospital.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๙๙๐๓๑ ต่อ ๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม 
มายัง โรงพยาบาลปาย ผ่านทางอีเมล์ info@paihospital.net หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ โดยโรงพยาบาลปายจะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.paihospital.net และ 
www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแรว่®รง!เ^ม

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำส่ังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่ี ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

http://www.paihospital.net
http://www.gprocurement.go.th
mailto:info@paihospital.net
http://www.paihospital.net
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท่ี ๑/๒๕๖๔

การซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ําระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗0๐ ลิตร
(Pre-Post Vac) ห้องน่ึงทรงกระบอก ขนิด ๑ ประตู)

ตามประกาศ โรงพยาบาลปาย 
ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

โรงพยาบาลปาย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ํา จำนวน ๑ เคร่ือง
ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ 
ลิตร (PrerPost Vac) ห้องน่ึง 
ทรงกระบอก ขนิด ๑ ประตู

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม,เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมี 
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาช้ือขายท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
■๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ห (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม,เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้



ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว่ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม'เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไวีใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)



๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องม ีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเน้นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ด้งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document าบ 
Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม,มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเน้นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเน้น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลปาย

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เคร่ือง

น่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรืย์ด้วยไอน้ําระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ฃนิด ๑ 
ประตู ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน 
ด้งกล่าวน้ี จังหวัดจะยืดไว้เน้นเอกสารของทางราชการ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลา ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ไนวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เน้นเกณฑ์

เม่ือพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด



๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก' จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที, 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ 

(๒) และคณะกรรมกา'รฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด 
รายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ 
ท้ิงงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมิใข่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว • i «๐ y j<5 £ ‘ * !

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ึในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ขนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๔.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและความ 

แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๔.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ีไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี
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(๑) ไม,ปรากฏข่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม,กรอกซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเนินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอข้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ จังหวัด มี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

'๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม,พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราขการเนิน 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเนินเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใฃ้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเนินผู้ท้ิงงาน ไม,ว่าจะเนินผู้ 
ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเสือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเซ่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม,สุจริต เซ่น การ 

เสนอเอกสารอันเนินเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เนินต้น
ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม,อาจ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันข้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำข้ีแจงไม่เนินท่ีรับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซ้ือขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซ้ือจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเนินหนังสือ กับจังหวัด 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเนินจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา 
ค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์ห้จังหวัดยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี
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(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟท์

น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิฃย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม,มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดข้ึนภายใน 
ระยะเวลาไม,น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธ๋ึในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๔๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ แล้วเท่าน้ัน
๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้คัดเสือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง 
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผ้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผ้ฃายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิฃยนาวี 

ด้งนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

i. > (I



(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 

มิใซ่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไม,ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ล่งเสริมการพาณีซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม,ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด ด้งระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา 

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง 
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ๋ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 
ซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยด้งกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม,มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม,ได้
(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใซ่ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 3 

พอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเสือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส1วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ 

คัดเสือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว

โรงพยาบาล

๑๙ มกราคม ๒!



คุณลักษณะเฉพาะครุกัณฑการแพทย์
เคร่ืองบ่ึงฆ่าเช้ือจุลิบทรีย์ด้วยไอบ้ําระบบอัตโนมัติขบาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร 

(Pre-Post Vac) ห้องบ่ึงทรงกระบอก ซบิด ๑ ประตู 
โรงพยาบาลปาย 

(งบประมาณ ๘๒๓1๒๐๐ บาท)

๑. ความต้องการ
เคร่ืองบ่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ ในวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในห้องปฏิบัติการ 

๒. คุณลักษณะท่ัวไป
๒.๑ เป็นเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอบ้ําภายใต้ความดันทำงาบได้โดยอัตโนมัติต้ังแต่ต้นจบจบโปรแกรมการบ่ึงฆ่าเช้ือ 

ใน ๑ รอบ ทดสอบได้ด้วย Spore Test 
๒.๒ มีเคร่ืองกำเนิดไอบ้ําอยู่ภายในตัวเคร่ือง
๒.๓ ตัวเคร่ืองเป็นแบบตู้ล่ีเหล่ียมต้ังพ้ืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
๒.๔ มีประตูเปิดและปีดด้านหน้าของเคร่ือง ๑ ประตู
๒.๕ ระบบท่อไอน้ําภายในตัวเคร่ืองทำด้วยสแตนเลสสตีลท้ังหมด
๒.๖ โครงผนังด้านหน้าเคร่ืองพร้อมแผงควบคุมการทำงาบ สามารถเปิดออกเพ่ือง่ายสำหรับการตรวจเช็คและ 

ซ่อมบำรุงรักษาเคร่ือง
๒.๗ ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลทํ ๕๐ เฮิรตซ์ ๓ เฟส ๔ สาย พร้อมระบบสาย Ground ลงถึง 

พ้ืนดิน

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค ตัวเคร่ืองบ่ึงประกอบด้วย
๓.๑ ขนาดภายในห้องบ่ึงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
๓.๒ ห้องบ่ึง (Chamber) เป็นรูปทรงกระบอก ขนิดผนังสองช้ัน (Double Wall) ช้ันในทำจากสแตนเลสสตีล 

ขนิด ๓๑๖L ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง สามารถทนแรงดันไอน้ําได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ปอนด์ต่อ 
ตารางน้ิว มีความหนาไม่ต่ํากว่า ๖ มิลลิเมตร

๓.๓ ผนังช้ันนอก (Jacket) มีความหนาไม่ต่ํากว่า ๖ มิลลิเมตร ทำจากสแตนเลสสตีล ชนิด ๓๑๖1 ทนต่อการกัด 
กร่อนของกรดและด่าง หุ้มทับด้วยใยแก้ว (Fiber) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ น้ิว เพ่ือฟ้องกันความร้อน 
กระจายออกมานอกตู้

๓.๔ ผนังช้ันใน (Inner Shell) ในส่วนปิดหลังห้องบ่ึง (Back Head) ช้ืนรูปโค้งนูนออก (Hydro Form) ทำด้วย 
โลหะไม่เป็นสนิม (Stainless Steel) ๓๑๖L มีความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร

.กรรมการ



๔. ประตูเครื่องและระบบผลิตสุญญากาศ
๔.๑ ประตูเป็นแบบเปีดออกด้านข้างทำด้วยสแตนเลสสตีล ๓๑๖L ท้ังซ้ินหบาไม่ต่ํากว่า ๑๔ มิลลิเมตร มีระบบ 

การล็อคฝาประตูเป็นแบบ Double Lock เพ่ือความปลอดภัยแค่ผู้ใช้งานโดยหมุนล็อคสองจังหวะ ทน 
แรงดับไอน้ําได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ปอนด์ต่อตารางน้ิว

๔.๒ ด้ามมือหมุนฝาประตูทำด้วยฉนวนกับความร้อนและมีฝาครอบปิดทับด้านนอกทำด้วยสแตนเลสสตีลโดย 
เคลือบลืป็องกันความร้อนเพ่ือลดระดับอุณหภูมิภายนอกฝาประตู

๔.๓ มีปีมสุญญากาศ (Water Jet Vacuum Pump) แบบประหยัดพลังงานโดยใข้น้ําหมุนเวียนไม่มีบ้ําท้ังขณะ 
ใช้งาน เคร่ืองเป็นแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทบความร้อนสูง มีหน้าท่ีดูดอากาศออกจากห้องน่ึงและใบการ 
อบแห้งเคร่ืองมือ

๔.๔ มีระบบปิมน้ําเช้าหม้อต้มแบบใช้ไฟฟ้าในการทำงาน
๔.๔ มีเคร่ืองสำหรับผลิตไอน้ําร้อนด้วยไฟฟ้า (Build-In Electric steam Generator) ถูกติดท้ังมากับตัวเคร่ือง 

โดยแยกออกจากตัวเคร่ืองและติดท้ังอยู่ใต้ห้องน่ึงทำด้วยสแตนเลสสตีล ๓๑๖L สามารถทนแรงดันไอบ้ํา 
ขณะปฎิปติงานตัวเคร่ืองมีการทุ้มด้วนฉนวนใยแก้วทบความร้อน

๕. ระบบควบคุม
๔.๑ ระบบควบคุมเคร่ืองเป็นระบบ Microprocessor PLC Type แสดงผลผ่านหน้าจอเป็นภาษาไทย มีระบบ 

Software ท่ีสามารถอ่านค่าต่างๆได้โดยแสดงค่า'ให้'ทราบดังน้ิ 
๔.๑.๑ อุณหภูมิในห้องน่ึง 
๔.๑.๒ วันท่ีใบการน่ึง 
๔.๑.๓ ข่ือโปรแกรมและข้ันตอนการทำงาบ
๔.๑.๔ อุณหภูมิการฆ่าเฃ้ือในห้องน่ึง

๔.๒ มีระบบการทำงานให้ปราศจากเช้ือได้ ๒ ระบบ คือระบบ Pre-Vac และ ระบบ Gravity 
๔.๓ มีโปรแกรมการใช้งาบให้เลือกใช้งานได้ไม่ต่ํากว่า ๔ โปรแกรม และสามารถท้ังโปรแกรมควบคุมการทำงาน 

ได้ โดยเม่ือกดปุมเลือกโปรแกรมน่ึงฆ่าเช้ือแล้วเคร่ืองน่ึงจะทำงานโดยอัตโนมัติจนจบข้ันตอนในโปรแกรม 
น้ัน ๆ

โปรแกรมท่ี ๑ สำหรับน่ึงฆ่าเช้ือวัสดุ เข่น ผ้าหรือเคร่ืองมีอท่ีห่อผ้าแบบเร่งด่วน ท่ีอุณหภูมิ 
ไม่ต่ํากว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส

โปรแกรมท่ี ๒ สำหรับน่ึงฆ่าเช้ือวัสดุ เข่น ผ้า หรือเคร่ืองมือที,ห่อผ้า ท่ีอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า ๑๒๑ องศา
เซลเซียส

โปรแกรมท่ี ๓ สำหรับน่ึงฆ่าเช้ือเคร่ืองมือท่ีไม่ห่อผ้า ท่ีอุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส 
โปรแกรมท่ี ๔ สำหรับน่ึงฆ่าเช้ือถุงมือยาง 
โปรแกรมท่ี ๔ Bowie-Dick-Test ตรวจสอบการทำงานของเคร่ืองน่ึง

๔.๔ มีระบบประมวลผล ( Memory Status) สามารถจำค่าต่างๆท่ีน่ึงได้ขณะไฟดับและสามารถกลับมาเร่ิมท่ี 
ข้ันตอนน้ันต่อไปได้เม่ือไฟกลับมา

ลงข่ือ............<^ ^
(นางสุภาพร ยอดนิปาน)

กรรมการ



๖. ระบบความปลอดภัย
๖.๑ มีระบบปลอยไอน้ําท้ิงได้โดยอัตโนมัติเม่ือแรงดันไอน้ําเกินกว่าท่ีกำหนด (Safety Valves)
๖.๒ มีระบบควบคุมระดับน้ําใบหม้อน้ําและแรงดับไอน้ําเป็นแบบอัตโนมัติ และมีซุดควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ี 

ป็อนเข้าขดลวดทำความร้อน (Heater) ของหม้อน้ําถ้าน้ําต่ํากว่าท่ีกำหนดแบบ (Proximity Switch) 
๖.๓ ในกรณีระบบควบคุมระดับน้ํามีปิญหาจะมีระบบสำรองล่งน้ําเข้าหม้อน้ําแบบฉุกเฉิน 
๖.๔ มีระบบสำหรับต้ังรหัสผ่านเข้าไปยังระบบการทำงานต่างๆ ใบการควบคุมตัวเคร่ือง (Password)

เม่ือต้องการความปลอดภัย

๗. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
๗.๑ มีรถเข็นสำหรับบรรจุสิงของเข้าห้องน่ึงทำด้วยสแตนเลสสตีล จำนวน ๑ คัน
๗.๒ มีตะกร้าสำหรับบรรจุส่ิงของเข้าห้องน่ึงและมีตะแกรงแยกข้ัน จำนวน ๑ ขุด
๗.๓ มีเคร่ืองกรองน้ําเพ่ือแปรสภาพน้ํากระด้างให้เป็นน้ําอ่อบขนาดพอเหมาะกับการใช้งาน จำนวน ๑ ขุด 
๗.๔ มีขุดสวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ๓ เฟส ขนาดท่ีเหมาะสม จำนวน ๑ ขุด
๗.๕ เคร่ืองพิมพ์บันทึกการทำงาบของเคร่ือง จำนวน ๑ ขุด

๘. เง่ือนไขเฉพาะ
๘.๑ การพิจารณาผลิตภัณฑ์

๘.๑.๑ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
โรงงานผู้ผลิตจะต้องไต้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ร)๓๔๘๕ และมาตรฐาน EN 
มาตรฐาน CE มาตรฐาน TUV และต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมเอกสารการ 

นำเข้าและหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเคร่ืองมือแพทย์ของสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และเอกสารดังกล่าวจะต้องยังไม่หมดอายุ 

๘.๑.๒ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘,
ISO ๑๓๔๘๕ ะ ๒๐๐๓ และมาตรฐาน CE ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตใบประเทศไทยท่ีได้รับการ 
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และผ่านการ 
ตรวจสอบความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไต้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์กับ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข มาแสดงกับคณะกรรมการ 
ในวันเปิดซองสอบราคาและเอกสารดังกล่าวจะต้องยังไม่หมดอายุ 

๘.๒รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะตรวจสอบบำรุงรักษาเคร่ืองทุกๆ ๔ เดือน ตลอดอายุ การ 
รับประกัน โดยจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีมีความชำนาญมาตรวจสอบบำรุงรักษา 

๘.๓ผู้ขายต้องติดต้ังตัวเคร่ืองพร้อมเดินสายไฟฟ้า ระบบสายดิน ท่อน้ําเข้า ท่อน้ําท้ิง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ี 
จำเป็นต้องใช้งานท้ังหมดจนเคร่ืองใข้งานไต้ดี โดยค่าวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินการ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด และการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์



๘.๔ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๘.๕ มีคู่มีอการใช้งาบเป็นภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด
๘.๖ มีคู่มือวงจรไฟฟ้าพร้อมอธิบายการทำงานของเคร่ืองอย่างละเอียด

ลงซ่ือ.... }..ไโโโโโZ ว ั^ ../.............. ประธานกรรมการ
(นายธนวัฒน์ คงธรรม)
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