
 

 

 

 

ประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                

                   เรื่อง    ประกวดราคา ซ้ือ         เครื่องจี้ห้ามเลือด     

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                              

      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                    มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   เครื่องจี้ห้ามเลือด  จ านวน 1 เครื่อง        

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่                                          
  สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่       
                 ระหว่างเวลา   08.30   น.  ถึง   16.30    น.   

 
 
 
 

ผู้สนใจสามารถ... 
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 ผู้สนใจ สามารถ ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่                               
ถึงวันที ่                                            ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.nci.go.th 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐ ๒202 6800 ต่อ ๑๕๐๔, 
๑๕๐๕       ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันที่   7   กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงชื่อ) นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ 
 

   (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
   ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nci.go.th/


 
        เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่       /๒๕๕8  
การซื้อ     เครื่องจี้ห้ามเลือด               

ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
ลงวันที ่               . 

 .                                                                          . 

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          ”  
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
        เครื่องจี้ห้ามเลือด  จ านวน 1 เครื่อง        
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน                
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (2) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
     ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                                                                                                                                                                           
 ๒ .๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕       
 ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

 
2.6 บุคคลหรือ... 
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 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

             ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
    (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา    
มอบอ านาจให้บุคคลอื่น  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 

4. การเสนอราคา... 
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  ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่น ข้อเสนอ และเสนอ ราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์  หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว        
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา        
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ . สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ถนนพระราม ๖  เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  
 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     90    วัน นับแต่วันเสนอราคา   
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน   180   วัน นับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ   เครื่องจี้ห้ามเลือด  จ านวน 1 เครื่อง   ไปพร้อม การ เสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ            
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์      
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ พิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน    ๓    วัน 
 ๔.5  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น ข้อเสนอตามเงื่อนไข    
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๔.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่น ข้อเสนอและ เสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                                   ระหว่างเวลา   08.30   น. ถึง   16.30   น.   
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ ก่อน หรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น 
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

ผู้เสนอราคา... 
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 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวด ราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น ด้วยกับค าคัดค้านของผู้ อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการ พิจารณาผลการ เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                 4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย  
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา       
ที่ก าหนด 
 (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
 (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
      5. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 120,000.00 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
 5.1 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)  
 5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอ
ราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทาง
ธนาคาร 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง      
ในวันที่       ระหว่างเวลา              น. ถึง      น. 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาตจิะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้       
3 ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 

6. หลักเกณฑ์... 
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       6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก     ราคารวม     .  
  6.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการ ยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ ราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เท่านั้น 
 6.๓       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคา ราย นั้นในบัญชีผู้รับเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
 (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน  

 6.๔  ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ   สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริง อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้      สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง    

          6.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เป็นเด็ดขาด     
ผู้เสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
 6.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาข้อเสนอ ว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     มี
อ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก รายดังกล่าวออก  และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
    ในกรณีนี้... 
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 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการ พิจารณาผลการเสนอราคา ที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได ้

          7. การท าสัญญาซื้อขาย 

 7.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ    จะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
 7.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ หรือ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ 7.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
๑.๓ กับ    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ     ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕     ของราคาสิ่งของทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้       สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ    ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓ วันท าการของทางราชการ 
 (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (2) 
 (๔)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท       
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. 
ก าหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ    ศูนย์จุดสองศูนย์   ต่อวัน 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -     เดือน      1      ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน      5      วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                  10 . ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 10.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก     เงินบ ารุง    
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น          .  
 

10.2 เมื่อสถาบันมะเร็งฯ... 
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 10.๒  เมื่อ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้   
ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
        (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้          
            (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น  ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและ อาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.๔     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
วันที่  7   กรกฎาคม  พ.ศ.  2558 

      

(ลงชื่อ) นางรัตนา  เฟื่องทรัพย์ 

    
(นางรัตนา  เฟ่ืองทรัพย์) 

เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ    ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด จ านวน 1 เครื่อง  
                       
กลุ่มงาน/ฝ่าย     กลุ่มงานศัลยศาสตร์                   ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           2,400,000.00                                           บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 กรกฎาคม 2558  
    เป็นเงิน       2,400,000.00               บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด 
     4.2  บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด 
     4.3  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายระวิศักดิ์        จันทร์วาสน์             ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                                         ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
     5.2  นางปารณีย์         รัตนภาสุร               ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
                                                                         ดา้นการพยาบาลผูป้ว่ยผ่าตดั 
     5.3  นางสาววนิดา       ชัยรัตน์                  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา  
 
 

     (ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
                            (        นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์      )  
 

     (ลงชื่อ) ..................................................................กรรมการ  
                 (          นางปารณีย์   รัตนภาสุร   )   
 

      (ลงชื่อ) ..................................................................กรรมการ  
                                                           (           นางสาววนิดา   ชัยรัตน์ )   
 

    



 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

เครื่องจี้ห้ามเลือด 

 
 
1.  ความเป็นมา   
 ด้วยห้องส่องกล้อง กลุ่มงานศัลยศาสตร์ มีการท าหัตถการจี้ติ่งเนื้อระบบทางเดินอาหาร การท าหัตถการจี้ตัด 
หูรูดของท่อทางเดินน้ าดีส่วนปลาย มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน จ าเป็นต้องใช้เครื่องจี้ตัดที่มีฟังก์ชั่นจี้ตัดพิเศษ ส าหรับการท า
หัตถการดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย 
2.  วัตถุประสงค ์  
 เพ่ือท าการห้ามเลือด, ตัดเนื้อเยื่อ และตัดในระบบทางเดินอาหารโดยมีรูปแบบการท างานให้เหมาะสมกับการ
ผ่าตัดเฉพาะทางมากยิ่งข้ึน 
3.  คุณลักษณะท่ัวไป   
     3.1  สามารถท าการจี้และตัดด้วยไฟฟ้า  
     3.2  สามารถท าการจี้และตัดแบบโมโนโพล่าร์และแบบไบโพล่าร์ 
     3.3  มีอุปกรณ์ครบตามรายละเอียด พร้อมรถเข็นวางอุปกรณ์ 
     3.4  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ 
4.  คุณลักษณะเฉพาะ 
     4.1  มีระบบให้พลังงานอัตโนมัติ ทั้งการตัดและจี้ห้ามเลือดแบบโมโนโพล่าร์และไบโพล่าร์ เพื่อลดการตายของ

เนื้อเยื่อรอบข้าง โดยมีระบบควบคุมการท างานดังนี้ 
             -  ระบบ Voltage Regulation เพ่ือควบคุมแรงดันให้คงที่ตลอดการท างาน 
            -  ระบบ Arcing Regulation เพ่ือควบคุมประกายไฟให้คงท่ีตลอดการท างาน 
            -  ระบบ  Output Regulation เพื่อควบคุมพลังงานให้คงที ่
     4.2  การตัดระบบอัตโนมัติ          
          4.2.1  ระบบการตัดเนื้อเยื่อจะท าการรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงท่ีตลอดการท างาน เพื่อลดการตายของ 
    เนื้อเยื่อรอบข้าง 
          4.2.2  มีระบบ Power Peak System ช่วยเสริมให้การตัดเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

          (ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการ 
          (      นายระวิศักดิ์    จันทร์วาสน์    )  
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
        (       นางปารณีย์   รัตนภาสุร      )      (    นางสาววนิดา    ชัยรัตน ์        ) 



 

 

 
          4.2.3  มีระบบการตัดให้เลือกได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ ดังนี้ 
                  4.2.3.1  High Cut ช่วยให้การตัดบริเวณท่ีมีไขมันและท าผ่าตัดในบริเวณท่ีมีน้ าร่วมด้วยเช่น TUR, 
                             Arthroscopy และ TUVP เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  4.2.3.2  Endo Cut ส าหรับใช้ตัดในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ สามารถปรับการท างาน 
                   ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แบบ (I/Q) สามารถควบคุมเวลาการตัดได้ 4 แบบ และจังหวะการตัดได้ 
    ไม่น้อยกว่า 10 แบบ 

                   4.2.3.3  Auto Cut ใช้ส าหรับท าผ่าตัดทั่วไป 
                   4.2.3.4  Dry Cut ใช้ส าหรับการตัดที่ต้องการห้ามเลือดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   4.2.3.5  Bipolar Cut สามารถผสมการจี้ห้ามเลือดได้อย่างน้อย 8 แบบ  
           4.2.4  ให้ก าลังในการตัดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ในหมวดการตัด Auto-Cut และ High-Cut 
           4.2.5  ให้ก าลังในการตัดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ในหมวดการตัด Dry-Cut 
           4.2.6  ให้ก าลังในการตัดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ในหมวดการตัด Bipolar-Cut 
           4.2.7  Argon Cut มีรูปแบบให้เลือก ดังนี้ Argon Auto cut, Argon High Cut และ Argon Dry Cut 
     4.3   การห้ามเลือดระบบอัตโนมัติ (Coagulation) 
           4.3.1  มีระบบการจี้ห้ามเลือดให้เลือกได้ไม่น้อยกว่า 6 แบบ ดังนี้  
                   4.3.1.1  Soft Coag พลังงานในการจี้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ไม่ท าให้เกิดความร้อนสูงจนเป็น 
                               Carbonization และไม่ท าให้เนื้อเยื่อติดที่ปลายอิเลคโทรด 
                    4.3.1.2  Swift Coag ใช้ส าหรับ Dissection หรือการจี้ที่มีการห้ามเลือดได้อย่างรวดเร็ว  
                    4.3.1.3  Forced Coag ใช้ส าหรับจี้ห้ามเลือดในการผ่าตัดทั่วไป 
                    4.3.1.4  Spray Coag ใช้ในการจี้ห้ามเลือดแบบ Non-Contact หรือต้องการห้ามเลือดบริเวณกว้าง ๆ 
                    4.3.1.5  Bipolar Soft Coag เป็นการจี้แบบ Low Voltage ไม่ก่อให้เกิดการติดที่ปลายอิเลคโทรด 
                    4.3.1.6  Bipolar Forced Coag ใช้ส าหรับจี้ห้ามเลือดในการผ่าตัดทั่วไป   
           4.3.2  ให้ก าลังสูงสุดในการจี้ห้ามเลือดได้ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ในหมวดการจี้ Soft Coag และ Swift Coag 
           4.3.3  ให้ก าลังสูงสุดในการจี้ห้ามเลือดได้ไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ ในหมวดการจี้ Forced Coag , Spray Coag 
          และ Bipolar Soft Coag 
           4.3.4  ให้ก าลังสูงสุดในการจี้ห้ามเลือดได้ไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ ในหมวดการจี้ Bipolar Forced Coag 
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     4.4  การห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน (Argon Plasma Coagulation) 
           4.4.1  สามารถปรับเลือกการห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ ดังนี้ Force APC,  
                    Precise APC และ Pulsed APC 
           4.4.2  มีระบบจดจ าอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ร่วม (Automatic Recognition) 
           4.4.3  สามารถปรับเลือกอัตราการไหลได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 ลิตร 

 4.3.4  Argon plasma coagulation มีรูปแบบให้เลือกดังนี้ Pulse APC, Force APC และ Précised APC 
     4.5  จอแสดงการท างานมีขนาดใหญ่ มีระบบ Plug and Play พร้อมทั้งสามารถจดจ าการท างาน  
           (เมื่อใช้กับอุปกรณ์เฉพาะ) 
      4.6  มีระบบจดจ าการท างานได้ไม่น้อยกว่า 100 โปรแกรม 
     4.7  มีระบบตรวจวัดความต้านทานของแผ่นรองตัวผู้ป่วย โดยแสดงเป็นตัวเลข แสดงความต้านทาน ณ จุดนั้น ๆ 
           และมีระบบเตอืนรวมทัง้ป้องกันการเกิด Edge Effect 
      4.8  ช่องต่อเสียบอุปกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีจะมีในอนาคต 
5.  อุปกรณ์ประกอบการใช้งานส าหรับ MAIN UNIT 
     5.1  ชุดควบคุมการท างานด้วยเท้า (One pedal Footswitch)   จ านวน   1 ชุด  
     5.2  ชุดควบคุมการท างานด้วยเท้า (Two pedal Footswitch)   จ านวน   1 ชุด  
     5.3  แผ่นรองตัวผู้ป่วย      จ านวน   1 ชุด  
     5.4  สายต่อแผ่นรองตัวผู้ป่วย      จ านวน   1 เส้น  
  5.5  สายต่อ HF Cable      จ านวน   1 เส้น 
     5.6  ชุดควบคุมแรงดันพร้อม Sensor     จ านวน   1 ชุด 
     5.7  ถังก๊าซอาร์กอน       จ านวน   1 ถัง  
     5.8  รถเข็น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย)     จ านวน   1 คัน  
           ส าหรับการผ่าตัดทั่วไปแบบ Open Surgery 
     5.9  ด้ามจี้และตัดแบบควบคุมการท างานด้วยมือ (Disposable)  จ านวน   10 ด้าม 
     5.10 ด้ามจี้และตัดแบบควบคุมการท างานด้วยเท้า (Disposable)  จ านวน   10 ด้าม   
        อุปกรณ์ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนส าหรับงาน Endoscopic Surgery 
     5.11 สายต่อสายจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน    จ านวน   1  เส้น  
     5.12 สายจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน (Straight)   จ านวน   1  เส้น  
     5.13 สายจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน (Circumferential)  จ านวน   1  เส้น      
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 6.  เงื่อนไขเฉพาะ 
      6.1  ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน 
      6.2  รับประกันการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถัดจากวันที่รับมอบ 
      6.3  มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด 
      6.4  มีการอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่อง 
      6.5  ผู้ขายต้องให้บริการบ ารุงรักษา โดยจัดส่งช่างมาท าการตรวจสอบการท างานของเครื่องทุก 3 เดือน ภายใน
   ระยะเวลา 1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
      6.6  ผู้ขายต้องท าการส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
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