




เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๕๓/๒๕๖๔

การซ้ือเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จํานวน ๑ เครื่อง
ตามประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า�"สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วย
หายใจ(๔๒.๒๗.๒๕.๐๐ )

จํานวน ๑ เครื่อง

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 ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่อง
ดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

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 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

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

๔.๘ 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

๔.๙ 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)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายสถาบันมะเร็งแหงชาติ ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวัน
ท่ีที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา 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 ๒ ป นับถัดจากวันที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุง

การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือสถาบันมะเร็งแหงชาติไดอนุมัติเงินคาพัสดุ 
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
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160



แบบ บก.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

1. ชื่อโครงการ    จัดซ้ือชุดเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จํานวน 1 เครื่อง                                .  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย          กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา                                                            .    
    ส่วนราชการ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  .  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     1,650,000.00                              บาท.                                           
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี                                                                       .  
เป็นเงิน              1,650,000.00              บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                   -                บาท 
5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาตํ่าสุด) 
   5.1  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)                                                                      . 
   5.๒  บริษัท เอส พี แอล กรุ๊ป จํากัด                                                                                  .                                  
   5.๓                                                                                                                         .              
6. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
  6.1 นางสาวอรชร        เอ่ียมอารีรัตน์ ตําแหน่ง    นายแพทย์เชี่ยวชาญ                                   .   
                                                                      ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา                     .     
  6.2 นางสาวจุฑาทิพย์  เครือศรี     ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                           .  
                                                                      ด้านการพยาบาล                                       . 
  6.3 นางกนกวรรณ  ม่อมละมัย        ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                           .  
                                                                      ด้านการพยาบาล                                       .                     
. 

    

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
   (    นางสาวอรชร   เอ่ียมอารีรัตน์    ) 

  

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                  (     นางสาวจุฑาทิพย์   เครือศรี  ) 
 

                      (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                  (     นางกนกวรรณ   ม่อมละมัย   ) 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ จํานวน 1 เคร่ือง 
 

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 ใช้ให้ยาสลบและช่วยหายใจขณะทําการผ่าตัด สําหรับผู้ป่วยทั่วไปต้ังแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ 

2. คุณลักษณะทั่วไป 
2.1 เป็นเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด คือ ก๊าซออกซิเจน (O2), ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  และก๊าซอากาศ (Air) 

สามารถใช้ร่วมกับระบบจ่ายก๊าซของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ 
2.2 เครื่องช่วยหายใจเป็นชนิดท่ีประกอบอยู่ในเครื่องดมยาสลบ (Built-in) มาจากโรงงานผู้ผลิต 
2.3 เครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซ (Flowmeter) เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 สามารถวัดปริมาณของก๊าซชนิดต่างๆ ในลมหายใจและก๊าซยาดมสลบแบบอัตโนมัติ 
2.5 ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮริทซ์ พร้อมกับมีแบตเตอรี่สํารองในตัวเคร่ืองดมยาสลบ 
2.6 ตัวเครื่อง (Machine) และเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกัน 

3. คุณลักษณะทางเทคนิค 
3.1 เคร่ืองดมยาสลบ 

3.1.1 เคร่ืองดมยาสลบ มีโครงสร้างที่ใช้วัสดุท่ีไม่เป็นสนิม มีการเคลือบสี มีล้อเคล่ือนย้าย พร้อมระบบล็อคล้อ 
3.1.2 มีล้ินชักสําหรับเก็บอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ล้ินชัก 
3.1.3 มีสวิทซ์ปิด-เปิด การทํางานของเครื่องดมยาสลบอยู่ด้านหน้า 
3.1.4 แนวต้ังตรงด้านข้างทั้งสองของเครื่องดมยาสลบมีรางสําหรับยึดติดมอนิเตอร์และ อุปกรณ์ต่างๆ 
3.1.5 มีที่สําหรับแขวนเครื่องทํานํ้ายาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ (Vaporizer) ได้อย่างน้อย 2 ตัว ในแนวเดียวกัน 
3.1.6 มีจอควบคุมสามารถบอกแรงดันของก๊าซซึ่งอ่านได้สะดวก โดยแยกก๊าซแต่ละชนิดจากระบบจ่ายก๊าซกลาง 

(Pipeline) หรือจากถังสํารอง (Tank) 
3.1.7 มีที่แขวนถังก๊าซสํารองสําหรับก๊าซออกซิเจน และไนตรัสออกไซด์ติดอยู่ท่ีด้านหลังของเครื่องดมยาสลบ 
3.1.8 มีปุ่มสําหรับกดให้ออกซิเจนฉุกเฉิน (O2 Flush Valve) ได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตรต่อนาที อยู่ด้านหน้าของตัวเคร่ือง 
3.1.9 มีจุดต่อสําหรับใช้ชุดดมยาชนิดอ่ืน (Auxiliary Common Gas Outlet) เช่น Jackson Ree, Bain Circuit

อยู่ท่ีด้านหน้าของเคร่ือง พร้อมมีสวิทซ์ปรับเพื่อเลือกใช้งาน 
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 (  นางสาวอรชร   เอ่ียมอารีรัตน์ ) 
 

 (ลงช่ือ) .......................................................กรรมการ   (ลงช่ือ) .......................................................กรรมการ 
 (   นางสาวจุฑาทิพย์   เครือศรี )   (   นางกนกวรรณ   ม่อมละมัย   ) 
 
 
 



- 2 - 

3.1.10 มีชุดให้ก๊าซออกซิเจน (Auxiliary O2 Flowmeter) สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ ติดต้ังอยู่ที่
ด้านหน้าของเครื่องดมยาสลบจากโรงงานผู้ผลิต 

3.1.11 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อตัดการไหลของก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Shut off Nitrous) เมื่อแรงดัน
ก๊าซออกซิเจนตํ่ากว่ากําหนด พร้อมกับมีสัญญาณเตือน 

3.2 เคร่ืองปรับอัตราการไหลของก๊าซชนิดอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Flow Meter) 

3.2.1 สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซ เป็นแบบอิเล็คทรอนิกส์ที่หน้าจอควบคุม 
3.2.2 ท่ีหน้าจอมีตัวเลขแสดงอัตราการไหลของก๊าซแต่ละชนิดท่ีเปิดใช้งานพร้อมกับบาร์กราฟ (Bar Graph) 

แสดงให้เห็นโดยแยกสัญลักษณ์สีของก๊าซแต่ละชนิด 
3.2.3 สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซ (Total Flow) ได้ต้ังแต่ 120 มิลลิลิตรต่อนาที ถึง 15 ลิตรต่อนาที 
3.2.4 สามารถปรับอัตราส่วนผสมของก๊าซออกซิเจน (O2 Concentration) ได้ 
3.2.5 มีระบบรักษาความปลอดภัย (Hypoxic Guard) เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีก๊าซออกซิเจน

ตลอดเวลาท่ีดมยาสลบ 
3.2.6 มีระบบนําการใช้ยาดมสลบอย่างปลอดภัยและประหยัด ที่แสดงอัตราการไหลรวมของก๊าซ (Fresh Gas Flow), 

อัตราการไหลรวมของออกซิเจน (O2 total flow), FiO2 guard, ปริมาณและราคาของนํ้ายาดมสลบ 
3.2.7 มีระบบความปลอดภัยสําหรับให้ก๊าซออกซิเจนสํารอง (Alternate O2) ได้ตั้งแต่ 500 มิลลิลิตรต่อนาที

ถึง 10 ลิตรต่อนาที โดยจะทํางานอัตโนมัติ กรณีท่ีเครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซหลักไม่สามารถใช้งานได้  
3.3 อุปกรณ์ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Absorber) 

3.3.1 มีวาล์วตรวจเช็คการหายใจเข้า-ออก ให้ก๊าซผ่านได้ทางเดียว มีฝาครอบมองเห็นการทํางานของวาล์ว
ได้ชัดเจน 

3.3.2 มีสวิตซ์สําหรับปรับไปใช้กับเคร่ืองช่วยหายใจ (Bag to Ventilator Switch) 
3.3.3 มีวาล์วสําหรับปรับแรงดันในวงจรดมยา (APL Valve) 
3.3.4 ที่บรรจุสารดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Sodalime Canister) บรรจุได้ไม่เกิน 800 กรัม สามารถถอด

ประกอบได้ง่าย 
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3.3.5 อุปกรณ์ที่สัมผัสกับลมหายใจออกของผู้ป่วยสามารถน่ึงฆ่าเช้ือได้ท่ีอุณหภูมิถึง 134 ºC และถอดประกอบ
ได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

3.3.6 มีระบบ CO2 Bypass ทําให้สามารถเปล่ียน Sodalime ในระหว่างใช้งานได้โดยไม่มีการรั่วของก๊าซดมยาสลบ 
3.3.7 มีชุดกักเก็บนํ้า ในวงจรการหายใจประกอบเข้ากับ เครื่องดมยาสลบ โดยเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ

เคร่ืองดมยาสลบ 
3.3.8 มีระบบกําจัดก๊าซเสีย (Scavenging System) จากเครื่องดมยาสลบ ที่สามารถต่อใช้งานร่วมกับระบบ

Pipeline ของทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ 
3.3.9 มีระบบทางเดินของก๊าซแบบ Advance Breathing System (ABS) เพื่อช่วยให้ทําการดมยาสลบด้วย

เทคนิคแบบ Low Flow ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 เคร่ืองช่วยหายใจ (Ventilator) 

3.4.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้สําหรับช่วยหายใจขณะดมยาสลบ ต้ังแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ 
3.4.2 เป็นเครื่องช่วยหายใจท่ีประกอบเสร็จ (Built in) มาพร้อมกับเคร่ืองดมยาสลบ มีจอแสดงผลการบริหาร

ระบบการหายใจ และวัดปริมาณก๊าซต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
3.4.3 จอควบคุมและแสดงผลสามารถโยกปรับเปล่ียนตําแหน่งได้ เป็นชนิดจอสีแบบ touch screen มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 10 น้ิว มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 x 768 พิกเซล 
3.4.4 กระเปาะลูกยางบีบ ชนิด Ascending Bellow ปรับปริมาตรได้ถึง 1500 มิลลิลิตร และสามารถน่ึงฆ่าเช้ือโรค

ได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 134ºC 
3.4.5 สามารถต้ังและควบคุมระบบการหายใจได้ ดังน้ี  

ควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Control), ควบคุมด้วยความดัน (Pressure Control), SIMV (Volume 
and Pressure), PSVPro (Pressure Support with Apnea Backup), PCV-VG (Pressure Control 
Ventilation-Volume Guaranteed), SIMV PCV-VG และ CPAP+PSV (Pressure Support mode) 

3.4.6 สามารถแสดง Spirometry loop ได้ อย่างน้อยมี 3 รูปแบบ ดังน้ี  
แบบ Pressure-Volume Loop, แบบ Flow-Volume Loop และ แบบ Pressure-Flow Loop
และสามารถเก็บบันทึก (Save Loop) ได้ไม่น้อยกว่า 6 Loop 

3.4.7 สามารถจ่ายก๊าซได้สูงสุด (Peak gas flow) ไม่น้อยกว่า 120 ลิตรต่อนาที + Fresh gas flow 
3.4.8 มีฟังก์ช่ัน Cardiac Bypass mode 
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3.4.9 สามารถต้ังปริมาตรการหายใจในแต่ละคร้ัง (Tidal Volume) ได้ต้ังแต่ 20 มิลลิลิตร ถึง 1500  มิลลิลิตร 
3.4.10 สามารถต้ังระดับความดันการหายใจ (Pressure Inspired) ในระบบควบคุมด้วยความดัน (Pressure  
 Control) ได้ต้ังแต่ 5 เซนติเมตรนํ้า ถึง 60 เซนติเมตรนํ้า  
3.4.11 สามารถต้ังอัตราการหายใจ (Rate) ได้ต้ังแต่ 4 ครั้งต่อนาที ถึง 100 ครั้งต่อนาที  
3.4.12 สามารถต้ังอัตราส่วนการหายใจเข้าและออกได้ต้ังแต่ 2:1 ถึง 1:8  
3.4.13 สามารถควบคุมความดันบวกในวงจรการหายใจ (PEEP) แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่ 4 เซนติเมตรนํ้า 

ถึง 30 เซนติเมตรนํ้า  
3.4.14 สามารถเรียกดูการบริโภคก๊าซต่างๆ ที่ใช้ขณะดมยาสลบ เช่น O2, N2O, AIR แสดงค่าเป็นลิตร

นํ้ายาสลบท่ีใช้เป็นมิลลิลิตร เป็นต้น โดยสรุปค่าของผู้ป่วยแต่ละรายจากเมนูปกติเมื่อผ่าตัดเสร็จโดยไม่
ต้องใส่รหัสผ่าน 

3.4.15 มีแบตเตอรี่สํารองท่ีสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
3.5 ภาควัดปริมาณก๊าซต่างๆ ขณะดมยาสลบ 

3.5.1 สามารถวัดปริมาณของก๊าซชนิดต่างๆ ในลมหายใจและก๊าซยาดมสลบแบบอัตโนมัติเป็นชนิดโมดูล
เสียบที่ด้านหน้าของตัวเครื่องดมยาสลบ 

3.5.2 ใช้เทคนิคต่างๆ ในการตรวจวัดปริมาณก๊าซต่างๆ ดังน้ี 
-  ก๊าซออกซิเจน ใช้ระบบ Paramagnetic 
-  ก๊าซไนตรัสออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, สารดมสลบใช้ Infrared Technology 
-  มีระบบการบ่งช้ีสารดมยาสลบที่ใช้โดยอัตโนมัติ (Agent Identification) 

3.5.3 สามารถวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนได้ ทั้ง FiO2 และ EtO2 
3.5.4 สามารถวัดปริมารณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ทั้ง FiCO2 และ EtCO2 และสามารถแสดงรูปกราฟได้ 
3.5.5 มีอัตราการสุ่มตัวอย่าง เพื่อดูดก๊าซเข้าไปวัด ไม่น้อยกว่า 120 มิลลิลิตรต่อนาที 
3.5.6 สามารถวัดปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ได้ 
3.5.7 สามารถตรวจวัดปริมาณของนํ้ายาไอโซฟลูเรน (Isoflurane), ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) และเดสฟลู

เรน (Desflurane) เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 
3.5.8 มีระบบการบ่งช้ีสารดมยาสลบโดยอัตโนมัติของนํ้ายาสลบท่ีเปิดใช้งานและสามารถแสดงค่า Minimum 

Alveolar Concentration (MAC) 
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3.6 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพขณะดมยาสลบ 
 3.6.1 สามารถวัดค่าสัญญาณชีพได้ ดังน้ี 
  3.6.1.1 คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (ECG) 
  3.6.1.2 ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 
  3.6.1.3 ความดันโลหิตชนิดภายนอก (NIBP) 
  3.6.1.4 ความดันโลหิตชนิดภายใน (IBP) 

3.6.2 มีจอภาพแสดงผลขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 10 น้ิว และสามารถควบคุมการทํางานด้วยระบบ
touchscreen 

3.6.3 สามารถแสดงรูปคล่ืนสัญญาณชีพได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปคล่ืน 
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

4.1 Corrugated tube จํานวน    3    เส้น 
4.2 Y-Piece จํานวน    1    อัน 
4.3 Elbow จํานวน    1    อัน 
4.4 ถุงลม 2 ลิตร จํานวน    1    ใบ 
4.5 หน้ากากดมยาสลบ ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่ ขนาดละ  1   อัน 
4.6 สายรัดหน้ากาก จํานวน   3    ชุด 
4.7 สายนําก๊าซออกซิเจนพร้อมหัวต่อ pipeline ที่เข้าได้กับของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จํานวน    1    ชุด 
4.8 สายนําก๊าซไนตรัสออกไซด์พร้อมหัวต่อ pipeline ที่เข้าได้กับของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จํานวน    1    ชุด 
4.9 สายนําอากาศพร้อมหัวต่อ pipeline ที่เข้าได้กับของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จํานวน    1    ชุด 
4.10 ท่อก๊าซออกซิเจน และไนตรัสออกไซด์ขนาด “E”  อย่างละ   1    ท่อ 
4.11 Flow Sensor จํานวน    2    อัน 
4.12 Straight T-adapter จํานวน    5    อัน 
4.13 Elbow with sampling port จํานวน    5   อัน 
4.14 Sampling Line จํานวน    5   เส้น 
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4.15 Water trap จํานวน   5   อัน 
4.16 ชุดกําจัดก๊าซเสีย (Scavenging System) จํานวน    1    ชุด 
4.17 สามารถวัดสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ จํานวน    1    เส้น 
4.18 ผ้าพันแขนวัดความดันขนาดผู้ใหญ่ จํานวน    2    ชุด 
4.19 อุปกรณ์วัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด จํานวน    1    ชุด 
4.20 อุปกรณ์วัดความดันโลหิตชนิดภายใน จํานวน    2    ชุด 

 
2. เง่ือนไขเฉพาะ 

5.1 มีคู่มือการใช้งาน อย่างน้อย 1 ชุด 
5.2 รับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี นับต้ังแต่วันรับมอบของครบ  
5.3 มีหลักฐานแสดงการผ่านการอบรมของช่างที่สามารถซ่อมเครื่องได้ 
5.4 บริษัทตัวแทนจําหน่ายต้องได้รับการแต่งต้ังในการจําหน่ายและการบริการซ่อมบํารุงรักษาจากบริษัทผู้ผลิต

โดยมีหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง 
5.5 ในระยะรับประกันผู้ขายจะต้องส่งช่างมาตรวจเช็ค และบํารุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง และสอบเทียบเครื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมมีเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบและแจ้งผล
การบํารุงรักษา ให้หน่วยงานทราบทุกครั้ง 
 

  

(ลงช่ือ) .......................................................ประธานกรรมการ 
 (  นางสาวอรชร   เอ่ียมอารีรัตน์ ) 
 

 (ลงช่ือ) .......................................................กรรมการ   (ลงช่ือ) .......................................................กรรมการ 
 (   นางสาวจุฑาทิพย์   เครือศรี )   (   นางกนกวรรณ   ม่อมละมัย   ) 
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