




เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๔๓/๒๕๖๔

การซ้ือชุดเครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด (Explor Lap) จํานวน ๒ ชุด
ตามประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า�"สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

ชุดเครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด (Explor 
Lap) (๔๒.๒๙.๔๒.๐๓ )

จํานวน ๒ ชุด

พัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้

๑.�����เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซ้ือขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม

������������������������������������(๑)�� ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
������������������������������������(๒)�� การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
������������������������������������(๑)�� บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
������������������������������������(๒)�� บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒.����คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ สถาบัน

มะเร็งแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.����หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

�����������������������������������(๑)����ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
�������������������������������������������(ก)���ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
�������������������������������������������(ข)���บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง
�����������������������������������(๒)����ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต้อง
�����������������������������������(๓)����ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
�����������������������������������(๔)����เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ
�������������������������������������������(๔.๑)���สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)
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ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
�����������������������������������(๑)����ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ท้ังนี้หากผู้
รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
�����������������������������������(๒)����แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
�����������������������������������(๓)����บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.����การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุด
เคร่ืองมือผ่าตัดแบบเปิด (Explor Lap) จํานวน ๒ ชุด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
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ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย
ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดัง
กล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
�����������������������������������(๑)����ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
�����������������������������������(๒)����ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว
�����������������������������������(๓)����ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด
�����������������������������������(๔)����ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
�����������������������������������(๕)����ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
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๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่ง
ชาติจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะ

พิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระ
สําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
�����������������������������������(๑)��� ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
�����������������������������������(๒)��� ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
�����������������������������������(๓)��� เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันมะเร็งแห่งชาติทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้
จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่า
การย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนิน
การตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมะเร็งแหงชาติ มี
สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากสถาบันมะเร็งแหงชาติ

๕.๗ กอนลงนามในสัญญาสถาบันมะเร็งแหงชาติอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภาย

ใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อสถาบันมะเร็งแหงชาติจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือสถาบันมะเร็งแหงชาติเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ 
กับสถาบันมะเร็งแหงชาติภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทา
กับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบันมะเร็งแหงชาติยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ไดรับมอบไวแลว
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๗. คาจางและการจายเงิน
สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

คาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตาม
สัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินบํารุงป ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือสถาบันมะเร็งแหงชาติไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุ
จากเงินบํารุงป ๒๕๖๔ แลวเทานั้น 

๑๐.๒ เม่ือสถาบันมะเร็งแหงชาติไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิช
ยนาวี ดังนี้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิ
ใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงสถาบันมะเร็งแหงชาติไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือ
เปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียก
รองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวม
ท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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๑๐.๔ สถาบันมะเร็งแหงชาติสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบันมะเร็งแหงชาติ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอ
เสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

๑๐.๖ สถาบันมะเร็งแหงชาติอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอ
เสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสถาบันมะเร็งแหงชาติไมได 
                                   (๑)    สถาบันมะเร็งแหงชาติไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือที่ไดรับจัด
สรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันมะเร็งแหงชาติ
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ
หรือทําสัญญากับสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไวชั่วคราว

สถาบันมะเร็งแหงชาติ
๘ เมษายน ๒๕๖๔
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แบบ บก.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

1. ชื่อโครงการ    จัดซ้ือชุดเครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด (Explor Lap) จํานวน 2 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย       กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                                  .    
    ส่วนราชการ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  .  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     1,683,700.00                              บาท.                                           
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี                                                                       .  
เป็นเงิน              1,683,700.00              บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                   -                บาท 
5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาตํ่าสุด) 
   5.1  บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด                                                                      . 
   5.๒  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทย อินเตอร์คอร์ป                                                                          .                                  
   5.๓  ห้างหุ้นส่วน จํากัด ซันเมด                                                                                       .              
6. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
  6.1 นายรพีพัฒน์        ถนอมเพ็ชรสง่า ตําแหน่ง    นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ                           .  
                                                                      ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม                        .    
  6.2 นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์     ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                    .      
                                                                      ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด                         . 
  6.3 นางสุภาภรณ์ สุวรรณรัฐภูมิ         ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                           .  
                                                                      ด้านการพยาบาล                                       .                     
. 

    

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
   (    นายรพีพัฒน์   ถนอมเพ็ชรสง่า    ) 

  

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                  (    นางสาวมาลัย   สงฆ์ประสิทธิ์      ) 
 

                      (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                  (     นางสุภาภรณ์   สุวรรณรฐัภูมิ   ) 



 

รายการชุดเคร่ืองมือผ่าตัดแบบเปิด (Explor Lap) จํานวน 2 ชุด ดังน้ี 

ลําดับ
ท่ี รายการ จํานวน หน่ว

ย 

ราคา/
หน่วย 

รวม VAT 
(บาท) 

ราคารวม 
รวม VAT 

(บาท) 

1. ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 1 ชุด  501,552.00 

1.1 
คีมหนีบจับสําลีและก๊อซแบบ Foerster Forceps ปลายตรง  
ขนาดไมเ่กินกว่า 250 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 3,072.00 3,072.00 

1.2 
คีมหนีบจับเข็มเย็บแผล แบบ Mayo-Hegar เสรมิด้วยทังสเตนคาร์ไบด์             
ขนาดไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 5,240.00 10,480.00 

1.3 
คีมหนีบจับเข็มเย็บแผล แบบ Mayo-Hegar เสรมิด้วยทังสเตนคาร์ไบด์             
ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร   

2 ช้ิน 5,624.00 11,248.00 

1.4 
คีมหนีบจับเข็ม De Bakey ชนิด Mini Profile ด้ามทอง ปลายปากตรง             
เสรมิด้วยทังเสตนคาร์ไบด์ ความยาวรวมไม่เกิน 230 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 6,776.00 13,552.00 

1.5 
คีมหนีบจับเข็ม De Bakey ชนิด Mini Profile ด้ามทอง ปลายปากตรง             
เสรมิด้วยทังเสตนคาร์ไบด ์ความยาวรวมไม่เกิน 265 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 7,790.00 15,580.00 

1.6 
คีมหนีบจับเข็ม De Bakey ชนิด Mini Profile ด้ามทอง ปลายปากตรง              
เสรมิด้วยทังเสตนคาร์ไบด์ ความยาวรวมไม่เกิน 310 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 9,310.00 18,620.00 

1.7 
คีมสําหรับหนีบจับผ้าและอุปกรณแ์บบ Backhaus ปลายแหลม                      
ความยาวไม่เกินกว่า 130 มิลลเิมตร 

8 ช้ิน 3,705.00 29,640.00 

1.8 
คีมสําหรับหนีบจับผ้าและอุปกรณแ์บบ Lorna ปลายปากกว้าง                      
ความยาวไม่เกินกว่า 130 มิลลเิมตร 

4 ช้ิน 3,230.00 12,920.00 

1.9 
คีมหนีบเน้ือเยื่อแบบ Allis ปลายตรง ฟัน 5x6                                         
ความยาวไม่เกินกว่า 155 มิลลเิมตร 

2 ช้ิน 3,610.00 7,220.00 

1.10 
คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Pean ปลายโค้ง                                                
ความยาวไม่เกินกว่า 140 มิลลเิมตร 

24 ช้ิน 2,280.00 54,720.00 

1.11 ด้ามมดีผ่าตัดเบอร์ 3  2 ช้ิน 760.00 1,520.00 

1.12 
อุปกรณ์หนีบจับเน้ือเยื่อ ปลายปากแบบกว้างปานกลาง                               
ความยาวรวมไมเ่กินกว่า 200 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 1,330.00 2,660.00 

1.13 
อุปกรณ์หนีบจับเน้ือเยื่อรปูแบบมาตรฐาน                                               
ความยาวรวมไมเ่กินกว่า 250 มิลลิเมตร  

2 ช้ิน 1,710.00 3,420.00 

1.14 
ปากคีบจับเน้ือเยื่อ แบบปลายเล็ก                                                        
ความยาวไม่เกินกว่า 250 มิลลเิมตร 

2 ช้ิน 1,805.00 3,610.00 

1.15 
อุปกรณ์สาํหรับถ่างแผล แบบ Deaver ขนาดใบถ่างไม่เกินกว่า 38 มิลลเิมตร      
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 320 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 3,990.00 7,980.00 
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1.16 

เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Richardson Eastmann                  
ประกอบด้วย ใบถ่าง 2 ด้าน แบบ F1 ความยาวไม่น้อยกว่า 260 มิลลิเมตร       
ขนาดใบถ่างด้านท่ี 1 ยาวxกว้างไม่น้อยกว่า 25x20 มิลลเิมตร  
ขนาดใบถ่างด้านท่ี 2 ยาวxกว้างไม่น้อยกว่า 30x28 มิลลเิมตร 

1 ช้ิน 3,325.00 3,325.00 

1.17 
เครื่องมือถ่างแผลและเน้ือเยื่อสองด้านแบบ Richardson Eastmann              
ขนาดใบถ่างไม่น้อยกว่า 43 x 38 มิลลเิมตร และ 63 x 44 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 3,515.00 3,515.00 

1.18 
อุปกรณ์สาํหรับดึงรั้งแผลแบบJoseph ขนาดปลายปากกว้างไม่เกินกว่า 7 
มิลลเิมตร  ความยาวรวมไม่เกินกว่า 160 มิลลเิมตร 

4 ช้ิน 2,945.00 11,780.00 

1.19 
กรรไกรตดัหลอดเลือด แบบ Potts-Smith ด้ามทอง ปลายทํามุม 40 องศา  
ความยาวรวมไมเ่กินกว่า 185 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 14,960.00 14,960.00 

1.20 
อุปกรณ์สาํหรับควบคุมและป้องกัน อวัยวะภายในช่องท้อง (Spatula)               
แบบยืดหยุ่น (Flexible) ขนาดไมเ่กินกว่า 40 มิลลิเมตร                              
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 330 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 1,710.00 3,420.00 

1.21 
อุปกรณ์สาํหรับดูดของเหลวปลายโค้ง แบบ De Bakey-Adson                     
ขนาดท่อไม่เกินกว่า 9 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร  

1 ช้ิน 4,255.00 4,255.00 

1.22 
อุปกรณ์สาํหรับดูดของเหลว แบบ Frazier                                                       
ขนาดท่อไม่เกินกว่า 5 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 195 มิลลิเมตร  

2 ช้ิน 1,900.00 3,800.00 

1.23 
อุปกรณ์สาํหรับดูดของเหลว แบบ Poole                                               
ขนาดท่อไม่เกินกว่า 10 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร  

2 ช้ิน 2,660.00 5,320.00 

1.24 ถ้วยไอโอดีน ขนาด 14 ออนซ์ 1 ช้ิน 190.00 190.00 

1.25 ถ้วยไอโอดีน  ขนาด 6 ออนซ์ 2 ช้ิน 95.00 190.00 

1.26 ถ้วยยานํ้า 2 ออนซ์  1 ช้ิน 95.00 95.00 

1.27 
คีมหนีบจับเข็ม Mayo-Hegar ด้ามทอง ปลายปากตรง เสรมิด้วยทังสเตนคาร์ไบด์  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 9,120.00 9,120.00 

1.28 
ฝากล่องบรรจุเครื่องมือชนิดมีช่องสําหรับใส่แผ่นกรองเช้ือแบคทีเรียชนิดใช้แล้วท้ิง  
ขนาดไมเ่กินกว่า 295x280 มิลลิเมตร 

6 ช้ิน 7,614.00 45,684.00 

1.29 
กล่องบรรจุเครื่องมือชนิดทําให้ปราศจากเช้ือไดด้้วยวิธีน่ึงไอนํ้าแรงดนัสูง 
(Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 310x272x116 มิลลิเมตร 

6 ช้ิน 7,802.00 46,812.00 

1.30 ตะแกรงสาํหรับจัดเรียงเครื่องมือ พร้อมหูจับ ขนาดพอดีกับตัวกล่อง 6 ช้ิน 4,794.00 28,764.00 

1.31 
ฝากล่องบรรจุเครื่องมือชนิดมีช่องสําหรับใส่แผ่นกรองเช้ือแบคทีเรียชนิดใช้แล้วท้ิง  
ขนาดไมเ่กินกว่า 295x280 มิลลิเมตร 

6 ช้ิน 7,520.00 45,120.00 

1.32 
กล่องบรรจุเครื่องมือชนิดทําให้ปราศจากเช้ือไดด้้วยวิธีน่ึงไอนํ้าแรงดนัสูง 
(Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 310x272x138 มิลลิเมตร 

6 ช้ิน 8,460.00 50,760.00 

1.33 ตะแกรงสาํหรับจัดเรียงเครื่องมือ พร้อมหูจับ ขนาดพอดีกับตัวกล่อง  6 ช้ิน 4,700.00 28,200.00 
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2. ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดช่องท้อง  ประกอบด้วย 1 ชุด  1,182,148.00
0 

2.1 
คีมหนีบจับลําไส้ปลายตรงแบบ Mayo-Robson                                      
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 235 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 8,645.00 17,290.00 

2.2 
อุปกรณ์หนีบเลาะเน้ือเยื่อ Gemini ปากโค้ง                                           
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร 

4 ช้ิน 10,260.00 41,040.00 

2.3 
คีมหนีบห้ามเลือดเลาะเน้ือเยื่อ แบบ Gemini                                        
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร 

12 ช้ิน 8,265.00 99,180.00 

2.4 
คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Adson ปลายโค้ง                                                  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร 

8 ช้ิน 4,085.00 32,680.00 

2.5 
คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Kocher ปลายตรง มีเข้ียว 1:2                               
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 205 มิลลิเมตร 

4 ช้ิน 3,420.00 13,680.00 

2.6 
กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์                  
ปลายโค้งแบบปลายป้าน/ปลายป้าน ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 
มิลลเิมตร 

1 ช้ิน 12,160.00 12,160.00 

2.7 
กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์                    
ปลายตรงแบบปลายป้าน/ปลายป้าน ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 
มิลลเิมตร 

1 ช้ิน 11,590.00 11,590.00 

2.8 
อุปกรณ์หนีบจับหลอดเลือด ปากแบบ De Bakey                                   
ปลายปากไม่เกินกว่า 2.7 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 มิลลเิมตร 

2 ช้ิน 5,320.00 10,640.00 

2.9 
อุปกรณ์สาํหรับหนีบจับเน้ือเยื่อ De bakey ชนิดไม่ทําลายเน้ือเยื่อ                
ขนาดปากไมเ่กินกว่า 2.7 มิลลเิมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 มิลลเิมตร 

2 ช้ิน 5,700.00 11,400.00 

2.10 ปากคีบจับเน้ือเยื่อ แบบปลายเล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร 2 ช้ิน 1,805.00 3,610.00 

2.11 กระบอกตวง 500 ซี.ซี 1 ช้ิน 450.00 450.00 

2.12 
คีมหนีบจับเข็มเย็บแผล แบบ Mayo-Hegar เสรมิด้วยทังสเตนคาร์ไบด์          
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 6,555.00 13,110.00 

2.13 
คีมหนีบจับเน้ือเยื่อ/ลําไส้ แบบ Allis ปากแบบ Atraumatic                           
ไม่ทําให้เน้ือเยื่อไดร้ับความเสียหาย ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 245 มิลลเิมตร 

8 ช้ิน 14,250.00 114,000.00 

2.14 
คีมหนีบจับมดลูกแบบ Heaney เบอร์ 2                                          ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 215 มิลลเิมตร 

2 ช้ิน 7,896.00 15,792.00 

2.15 
คีมหนีบจับมดลูกแบบ Heaney เบอร์ 1                                          ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 215 มิลลเิมตร 

2 ช้ิน 6,580.00 13,160.00 

2.16 
อุปกรณ์หนีบเลาะเน้ือเยื่อ Gemini ปากโค้ง                                     ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 280 มิลลเิมตร 

2 ช้ิน 10,152.00 20,304.00 
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2.17 
อุปกรณ์หนีบเลาะเน้ือเยือ่ Gemini ปากโค้ง                                     ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร 

12 ช้ิน 9,024.00 108,288.00 

2.18 
คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Adson ปลายโค้ง                                        ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร 

4 ช้ิน 4,042.00 16,168.00 

2.19 
คีมจับเน้ือเยื่อ Ochsner(Kocher) แบบชนิดมีเขี้ยว 1x2  ปลายปากตรง      
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร 

4 ช้ิน 2,820.00 11,280.00 

2.20 
คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Pean-Nippon ปลายโค้ง                                     
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร 

4 ช้ิน 2,820.00 11,280.00 

2.21 
กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ปลายโค้ง    
แบบปลายป้าน/ปลายปา้น ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 12,032.00 12,032.00 

2.22 
กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ปลายตรง   
แบบปลายป้าน/ปลายปา้น ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 11,468.00 11,468.00 

2.23 
กรรไกรแบบ Hohenfellner ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ปลายโค้ง    
แบบปลายป้าน/ปลายปา้น ขนาดความยาวรวม 240 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 18,424.00 18,424.00 

2.24 
ปากคีบจับเน้ือเยื่อ แบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว 1x2                              
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 1,880.00 3,760.00 

2.25 
แผ่นกดลําไส้และผนังหน้าท้อง ชนิดดัดได้ ขนาดหน้ากวา้ง 30 มิลลิเมตร            
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 330 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 950.00 950.00 

2.26 
อุปกรณ์ดึงร้ังแผลแบบ Cushing ขนาดปากกว้าง 16 มิลลิเมตร                     
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร 

1 ช้ิน 3,990.00 3,990.00 

2.27 

อุปกรณ์ถ่างแผลผ่าตัดทางช่องท้องแบบ Balfour ใบถ่างแผลคู่ด้านข้างเป็นร่อง 
ขนาดไม่เกินกว่า 100x35 มิลลิเมตร และมีขนาดใบถ่างแผลตรงกลาง           
ขนาดไม่น้อยกว่า 100x60 มิลลิเมตร ระยะในการเปิดถ่างแผล                         
ไม่น้อยกวา่ 180 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 200 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 28,388.00 56,776.00 

2.28 
ชุดอุปกรณ์ถ่างช่องคลอดแบบ Kristeller                                          
ขนาดใบถ่างด้านล่างไม่เกินกวา่ 28x110 มิลลิเมตร                                      
และขนาดใบถา่งด้านบนไม่เกินกวา่ 23x115 มิลลิเมตร 

2 ช้ิน 3,760.00 7,520.00 

2.29 
ฝากล่องบรรจุเคร่ืองมือชนิดมีช่องสําหรับใส่แผ่นกรองเช้ือแบคทีเรียชนิดใช้แล้วท้ิง  
ขนาดไม่เกินกว่า 585x285 มิลลิเมตร 

6 ช้ิน 10,810.00 64,860.00 

2.30 
กล่องบรรจุเคร่ืองมือชนิดทําให้ปราศจากเช้ือได้ด้วยวธิีนึ่งไอนํ้าแรงดันสูง 
(Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 600x272x116 มิลลิเมตร 

6 ช้ิน 10,340.00 62,040.00 

2.31 ตะแกรงสําหรับจัดเรียงเคร่ืองมือ พร้อมหูจับ ขนาดพอดีกับตัวกล่อง 6 ช้ิน 8,272.00 49,632.00 

2.32 
ฝากล่องบรรจุเคร่ืองมือชนิดมีช่องสําหรับใส่แผ่นกรองเช้ือแบคทีเรียชนิดใช้แล้วท้ิง  
ขนาดไม่เกินกว่า 585x285 มิลลิเมตร 

10 ช้ิน 10,340.00 103,400.00 

     4. 

      



 
 

 

 

(ลงชื่อ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
                                       (       นายรพีพัฒน์   ถนอมเพ็ชรสง่า     ) 
 

(ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
                                       (       นางสาวมาลัย   สงฆ์ประสิทธิ์        ) 
 

(ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
                                       (     นางสาวสุภาภรณ์   สุวรรณรัฐภูมิ     ) 
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2.33 
กล่องบรรจุเคร่ืองมือชนิดทําให้ปราศจากเช้ือได้ด้วยวธิีนึ่งไอนํ้าแรงดันสูง 
(Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 600x272x138 มิลลิเมตร 

10 ช้ิน 10,998.00 109,980.00 

2.34 ตะแกรงสําหรับจัดเรียงเคร่ืองมือ พร้อมหูจับ ขนาดพอดีกับตัวกล่อง 10 ช้ิน 9,281.40 92,814.00 

2.35 

นํ้ายาขจัดคราบกาวและสารท่ีตกค้างและทําความสะอาดยาก บนเคร่ืองมือแพทย์ 
โดยมีคุณสมบัติไม่ทําให้ทิ้งคราบตกค้าง ส่วนผสมสําคัญคือ เทอร์พีน สารสะกัด
จากส้ม และสารประกอบ โพรเพน บิวเทน บรรจุในกระป๋องพร้อมหัวสเปรย ์
ขนาดบรรจุ 300 มิลลิลิตร ความหนาแน่น 0.63 กรัมต่อมิลลิลิตร  
ความดันไอ 1800 เฮกซะปลาสคาล 

4 ช้ิน 600.00 2,400.00 

2.36 
นํ้ามันสําหรับหยดเพื่อดูแลบาํรุงรักษาอปุกรณ์ผ่าตัด ชนิดหลอดลักษณะเหมือน
ปากกา ชนิดหลอดลักษณะเหมือนปากกา เพื่อความง่ายต่อการใช้งาน  
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12 มิลลิลิตร 

10 ช้ิน 500.00 5,000.00 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน                          1,683,700.00  บาท 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

ชุดเครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด (Explor Lap) จํานวน 2 ชุด 

1. วัตถุประสงค์   
 1.1  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับใช้กับผู้ป่วยในห้องผ่าตัดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

2. คุณสมบัติท่ัวไป    

 2.1  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) และสามารถทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่ง
  ไอน้ําแรงดันสูงได้ (Autoclave) โดยไม่ทําให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย   

3. คุณสมบัติเฉพาะ  
 3.1 ชุดเครื่องมือผ่าตัดพ้ืนฐาน  จํานวน 1 ชุด  ประกอบด้วย   
 3.1.1   คีมหนีบจับสําลีและก๊อซแบบ Foerster Forceps ปลายตรง  
  ขนาดไม่เกินกว่า 250 มิลลิเมตร  จํานวน  1   ชิ้น 
 3.1.2 คีมหนีบจับเข็มเย็บแผล แบบ Mayo-Hegar เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์  
  ขนาดไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
 3.1.3. คีมหนีบจับเข็มเย็บแผล แบบ Mayo-Hegar เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์  
  ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร    จํานวน  2  ชิ้น 
 3.1.4. คีมหนีบจับเข็ม De Bakey ชนิด Mini Profile ด้ามทอง ปลายปากตรง  
  เสริมด้วยทังเสตนคาร์ไบด์  ความยาวรวมไม่เกินกว่า 230 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น
 3.1.5. คีมหนีบจับเข็ม De Bakey ชนิด Mini Profile ด้ามทอง ปลายปากตรง  
  เสริมด้วยทังเสตนคาร์ไบด์  ความยาวรวมไม่เกินกว่า 265 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
     3.1.6. คีมหนีบจับเข็ม De Bakey ชนิด Mini Profile ด้ามทอง ปลายปากตรง  
   เสริมด้วยทังเสตนคาร์ไบด์  ความยาวรวมไม่เกินกว่า 310 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
     3.1.7. คีมสําหรับหนีบจับผ้าและอุปกรณ์แบบ Backhaus ปลายแหลม  
   ความยาวไม่เกินกว่า 130 มิลลิเมตร     จํานวน  8  ชิ้น 
     3.1.8 คีมสําหรับหนีบจับผ้าและอุปกรณ์แบบ Lorna ปลายปากกว้าง    
  ความยาวไม่เกินกว่า 130 มิลลิเมตร จํานวน  4  ชิ้น 
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 3.1.9 คีมหนีบเนื้อเยื่อแบบ Allis ปลายตรง ฟัน 5x6  ความยาวไม่เกินกว่า 155 มิลลิเมตร จํานวน  2   ชิ้น 
    3.1.10 คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Pean ปลายโค้ง  ความยาวไม่เกินกว่า 140 มิลลิเมตร จํานวน  24 ชิ้น 
  3.1.11 ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 3 จํานวน  2  ชิ้น 
     3.1.12 อุปกรณ์หนีบจับเนื้อเยื่อ ปลายปากแบบกว้างปานกลาง 
  ความยาวรวมไม่เกินกว่า 200 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
     3.1.13 อุปกรณ์หนีบจับเนื้อเยื่อรูปแบบมาตรฐาน  ความยาวรวมไม่เกินกว่า 250 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
     3.1.14 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบปลายเล็ก ความยาวไม่เกินกว่า 250 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
     3.1.15 อุปกรณ์สําหรับถ่างแผล แบบ Deaver ขนาดใบถ่างไม่เกินกว่า 38 มิลลิเมตร   
  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 320 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
 3.1.16 เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Richardson Eastmann ประกอบด้วย ใบถ่าง 2 ด้าน แบบ F1  
  ความยาวไม่น้อยกว่า 260 มิลลเิมตร ขนาดใบถ่างด้านท่ี 1 ยาวxกว้าง ไม่น้อยกว่า 25x20 มิลลเิมตร    
  ขนาดใบถ่างด้านท่ี 2 ยาวxกว้าง ไม่น้อยกว่า 30x28 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
 3.1.17 เครื่องมือถ่างแผลและเนื้อเยื่อสองด้านแบบ Richardson Eastmann 
  ขนาดใบถ่างไม่น้อยกว่า 43 x 38 มิลลิเมตร และ 63 x 44 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
    3.1.18 อุปกรณ์สําหรับดึงรั้งแผลแบบ Joseph ขนาดปลายปากกว้างไม่เกินกว่า 7 มิลลิเมตร  
    ความยาวรวมไม่เกินกว่า 160 มิลลิเมตร จํานวน  4  ชิ้น 
    3.1.19 กรรไกรตัดหลอดเลือด แบบ Potts-Smith ด้ามทอง ปลายทํามุม 40 องศา  

  ความยาวรวมไม่เกินกว่า 185 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
    3.1.20 อุปกรณ์สําหรับควบคุมและป้องกัน อวัยวะภายในช่องท้อง (Spatula) แบบยืดหยุ่น (Flexible)  
               ขนาดไม่เกินกว่า 40 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 330 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
  3.1.21 อุปกรณ์สําหรับดูดของเหลวปลายโค้ง แบบ De Bakey-Adson ขนาดท่อไม่เกินกว่า 9 มิลลิเมตร  
     ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
    3.1.22 อุปกรณ์สําหรับดูดของเหลว แบบ Frazier ขนาดท่อไม่เกินกว่า 5 มิลลิเมตร  
      ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 195 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
   3.1.23 อุปกรณ์สําหรับดูดของเหลว แบบ Poole ขนาดท่อไม่เกินกว่า 10 มิลลิเมตร  
             ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
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    3.1.24 ถ้วยไอโอดีน ขนาด 14 ออนซ์ จํานวน  1  ชิ้น 
 3.1.25 ถ้วยไอโอดีน  ขนาด 6 ออนซ์ จํานวน  2  ชิ้น 
 3.1.26 ถ้วยยาน้ํา 2 ออนซ์ จํานวน  1  ชิ้น 
 3.1.27 คีมหนีบจับเข็ม Mayo-Hegar ด้ามทอง ปลายปากตรง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์                 
       ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
 3.1.28 ฝากล่องบรรจุเครื่องมือชนิดมีช่องสําหรับใส่แผ่นกรองเชื้อแบคทีเรียชนิดใช้แล้วท้ิง  
     ขนาดไม่เกินกว่า 295x280 มิลลิเมตร จํานวน  6  ชิ้น 
    3.1.29 กล่องบรรจุเครื่องมือชนิดทําให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีนึ่งไอน้ําแรงดันสูง (Autoclave)  
      ขนาดไม่น้อยกว่า 310x272x116 มิลลิเมตร จํานวน  6  ชิ้น 
 3.1.30 ตะแกรงสําหรับจัดเรียงเครื่องมือ พร้อมหูจับ ขนาดพอดีกับตัวกล่อง จํานวน  6  ชิ้น 
 3.1.31 ฝากล่องบรรจุเครื่องมือชนิดมีช่องสําหรับใส่แผ่นกรองเชื้อแบคทีเรียชนิดใช้แล้วท้ิง  
      ขนาดไม่เกินกว่า 295x280 มิลลิเมตร จํานวน  6  ชิ้น 
 3.1.32 กล่องบรรจุเครื่องมือชนิดทําให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีนึ่งไอน้ําแรงดันสูง (Autoclave)  
      ขนาดไม่น้อยกว่า 310x272x138 มิลลิเมตร จํานวน  6  ชิ้น 
     3.1.33 ตะแกรงสําหรับจัดเรียงเครื่องมือ พร้อมหูจับ ขนาดพอดีกับตัวกล่อง จํานวน  6  ชิ้น 
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 3.2  ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้อง   จํานวน 1 ชุด   ประกอบด้วย 
 3.2.1  คีมหนีบจับลําไส้ปลายตรงแบบ Mayo-Robson ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 235 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
    3.2.2  อุปกรณ์หนีบเลาะเนื้อเยื่อ Gemini ปากโค้ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร จํานวน  4  ชิ้น 
  3.2.3 คีมหนีบห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Gemini ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร จํานวน 12  ชิ้น 
 3.2.4  คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Adson ปลายโค้ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร จํานวน  8  ชิ้น 
 3.2.5  คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Kocher ปลายตรง มีเข้ียว 1:2  
  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 205 มิลลิเมตร จํานวน  4  ชิ้น 
 3.2.6 กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ปลายโค้ง แบบปลายป้าน/ปลายป้าน  
   ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
  3.2.7 กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ปลายตรง แบบปลายป้าน/ปลายป้าน  
   ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
 3.2.8 อุปกรณ์หนีบจับหลอดเลือด ปากแบบ De Bakey ปลายปากไม่เกินกว่า 2.7 มิลลิเมตร  
   ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
 3.2.9  อุปกรณ์สําหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ De bakey ชนิดไม่ทําลายเนื้อเยื่อ ขนาดปากไม่เกินกว่า 2.7 มิลลิเมตร  
   ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
 3.2.10 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบปลายเล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
 3.2.11 กระบอกตวง 500 ซี.ซี จํานวน  1  ชิ้น 
    3.2.12  คีมหนีบจับเข็มเย็บแผล แบบ Mayo-Hegar เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์  
      ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร  จํานวน  2  ชิ้น 
 3.2.13 คีมหนีบจับเนื้อเยื่อ/ลําไส้ แบบ Allis ปากแบบ Atraumatic ไม่ทําให้เนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย  
     ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 245 มิลลิเมตร จํานวน  8  ชิ้น 
   3.2.14 คีมหนีบจับมดลูกแบบ Heaney เบอร์ 2 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 215 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
  3.2.15 คีมหนีบจับมดลูกแบบ Heaney เบอร์ 1 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 215 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
 3.2.16 อุปกรณ์หนีบเลาะเนื้อเยื่อ Gemini ปากโค้ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
    3.2.17 อุปกรณ์หนีบเลาะเนื้อเยื่อ Gemini ปากโค้ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร จํานวน  12 ชิ้น 
 3.2.18 คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Adson ปลายโค้ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร จํานวน  4  ชิ้น 
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 3.2.19 คีมจับเนื้อเยื่อ Ochsner (Kocher) แบบชนิดมีเข้ียว 1x2  ปลายปากตรง  
        ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร จํานวน  4  ชิ้น 
 3.2.20 คีมหนีบห้ามเลือดแบบ Pean-Nippon ปลายโค้ง  
  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร จํานวน  4  ชิ้น 
  3.2.21 กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ปลายโค้ง  
   แบบปลายป้าน/ปลายป้าน  ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
  3.2.22 กรรไกรแบบ Metzenbaum ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ปลายตรง  
   แบบปลายป้าน/ปลายป้าน  ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
 3.2.23 กรรไกรแบบ Hohenfellner ด้ามทอง เสริมด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ปลายโค้ง  
   แบบปลายป้าน/ปลายป้าน  ขนาดความยาวรวม 240 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
  3.2.24 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Standard ชนิดมีเข้ียว 1x2  
   ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
 3.2.25 แผ่นกดลําไส้และผนังหน้าท้อง ชนิดดัดได้ ขนาดหน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร  
     ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 330 มิลลิเมตร จํานวน  1  ชิ้น 
 3.2.26 อุปกรณ์ดึงรั้งแผลแบบ Cushing ขนาดปากกว้าง 16 มิลลิเมตร  
      ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร                                      จํานวน  1  ชิ้น 
 3.2.27 อุปกรณ์ถ่างแผลผ่าตัดทางช่องท้องแบบ Balfour ใบถ่างแผลคู่ด้านข้างเป็นร่อง  
      ขนาดไม่เกินกว่า 100x35 มิลลิเมตร และมีขนาดใบถ่างแผลตรงกลาง  
   ขนาดไม่น้อยกว่า 100x60 มิลลิเมตร ระยะในการเปิดถ่างแผล ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร  
   ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น 
 3.2.28 ชุดอุปกรณ์ถ่างช่องคลอดแบบ Kristeller ขนาดใบถ่างด้านล่างไม่เกินกว่า 28x110 มิลลิเมตร  
    และขนาดใบถ่างด้านบนไม่เกินกว่า 23x115 มิลลิเมตร จํานวน  2  ชิ้น
 3.2.29 ฝากล่องบรรจุเครื่องมือชนิดมีช่องสําหรับใส่แผ่นกรองเชื้อแบคทีเรียชนิดใช้แล้วท้ิง  
  ขนาดไม่เกินกว่า 585x285 มิลลิเมตร จํานวน 6  ชิ้น 
    3.2.30 กล่องบรรจุเครื่องมือชนิดทําให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีนึ่งไอน้ําแรงดันสูง (Autoclave)   
   ขนาดไม่น้อยกว่า 600x272x116 มิลลิเมตร จํานวน  6  ชิ้น 
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 3.2.31 ตะแกรงสําหรับจัดเรียงเครื่องมือ พร้อมหูจับ ขนาดพอดีกับตัวกล่อง จํานวน  6  ชิ้น 
 3.2.32 ฝากล่องบรรจุเครื่องมือชนิดมีช่องสําหรับใส่แผ่นกรองเชื้อแบคทีเรียชนิดใช้แล้วท้ิง  
  ขนาดไม่เกินกว่า 585x285 มิลลิเมตร จํานวน  10 ชิ้น 
   3.2.33 กล่องบรรจุเครื่องมือชนิดทําให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีนึ่งไอน้ําแรงดันสูง (Autoclave)  
  ขนาดไม่น้อยกว่า 600x272x138 มิลลิเมตร จํานวน  10 ชิ้น 
 3.2.34. ตะแกรงสําหรับจัดเรียงเครื่องมือ พร้อมหูจับ ขนาดพอดีกับตัวกล่อง จํานวน  10 ชิ้น 
     3.2.35. น้ํายาขจัดคราบกาวและสารท่ีตกค้างและทําความสะอาดยาก บนเครื่องมือแพทย์  
   โดยมีคุณสมบัติ ไม่ทําให้ท้ิงคราบตกค้าง ส่วนผสมสําคัญคือ เทอร์พีน สารสกัดจากส้ม  
   และสารประกอบ โพรเพน บิวเทน บรรจุในกระป๋องพร้อมหัวสเปรย์ ขนาดบรรจุ 300 มิลลิลิตร 
       ความหนาแน่น 0.63 กรัมต่อมิลลิลิตร  ความดันไอ 1800 เฮกซะปลาสคาล จํานวน  4  ชิ้น 
 3.2.36 น้ํามันสําหรับหยดเพ่ือดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ผ่าตัด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12 มิลลิลิตร จํานวน  10 ชิ้น 

4.  เง่ือนไขเฉพาะ   
 4.1     รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีรับมอบ    
 4.2    เป็นสินค้าใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน    
 4.3    ผู้ขายต้องได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย  
    โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา  
 4.4   รายการท่ี 3.1.1. – 3.1.23, 3.1.27, 3.2.1 – 3.2.10 และ 3.2.12 – 3.2.28 ต้องผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม  
  (Stainless steel) ตามมาตรฐาน DIN 96298 และ DIN EN ISO 7153-1 โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา 
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