ราง
ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑหองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาทสมอง
และสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑ ชุด
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กรมการแพทย โดยสถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ มีความประสงค
จะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑหองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาทสมองและสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑ ชุด
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมการแพทย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื ่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด จาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่น ขอเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ในวันที่
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่
ดูรายละเอียดได
ข 0 2590 610๕
ที่เว็บไซต www.dms.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเล
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2558

ราง

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่
การซื้อชุดครุภัณฑหองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาทสมอง
และสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑ ชุด
ตามประกาศกรมการแพทย
ลงวันที่
กรมการแพทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
ชุดครุภัณฑหองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาทสมองและสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑ ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒)
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแเวีจงยน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด

-22.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด จาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยสํื่นาเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี ) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

-3๔. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส นี้ โดยไม มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
4.2
ผู เสนอราคา จะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผูสูงอายุ
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา 120 วัน นับแตวัน เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3
ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ
ไมเกิน 1๕0 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4
ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ชุดครุภัณฑหองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาทสมองและสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ ตําบล
ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑ ชุด ไปพรอม การเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา ถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณา ผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณา ผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5
ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน
………-..……
(หนวย )
และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่สวนราชการกําหนด โดยลงลายมือผูเสนอราคาพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนําแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่
2 เพื่อใชใน การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ ................-........ระหวางเวลา ......-....น.
ถึง........-.......น. ณ. .....................-..........................
ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ
หรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูเสนอราคา
4.6 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น ขอเสนอ ตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูเสนอราคา จะตองยื่น ขอเสนอและ เสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจาง ภาครัฐ
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ
๑.5 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
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ในขณะที่มีการ พิจารณาขอเสนอ วา มีผูเสนอราคา รายใด กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู เสนอราคา และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศประกวดราคา ซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก สวนราชการ การวินิจฉัย
อุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวา
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.8 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกัน การเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส โดยใชหนังประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๕๕,๕๘๐.- บาท (สามแสน
หาหมื่นหาพันหารอยแปดสิบบาทถวน)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตองในวันที่
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
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๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการ พิจารณาผลการยื่นขอเสนอ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ หลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
6.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา ( Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด
ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .......-.............
(2) ................-.......................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .......-.............
(3) ................-.......................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .......-.............
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่น ขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา ผล
การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณา ราคา ของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิด หลงเพียงเล็กนอย หรือผิด แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
6.4
กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม*
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.5 ในการ ตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คระกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาเสนอชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.6 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การยื่น เสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

-66.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาขอเสนอ วา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรมมีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคา ที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาว ออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูทิ้งงาน
ในกรณีน้ี
หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทํา การ ของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง ระบุในขอ ๑.๓ กับกรม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตอง วางหลัก ประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน
3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียน
ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ยื่นขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

-7๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2559
การจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือได
ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
๑๐.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย
และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม ที่ได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยศเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชนาวี
๑
๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกัน การยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑
๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
ชุดครุภัณฑหองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาท สมอง และสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด
สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ
1. ความตองการ
หองบูรณาการกระตุนพัฒนาการระบบประสาท สมอง และสมรรถภาพรางกายผูสูงอายุ
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
เพื่อใชประเมินและบําบัดผูที่มีความบกพรองของระบบประสาท ไดแก การรับสัมผัส การมองเห็น
การไดยิน การไดกลิ่น และการทรงทาเคลื่อนไหว ผูที่มีความบกพรองทางความจํา สมาธิ เพื่อใหเกิดการบูรณา
การประสาทสัมผัส สงผลตอความกาวหนาในพัฒนาการ พัฒนาการระบบประสาท สมอง และสมรรถภาพ
รางกายผูสูงอายุพรอมตกแตงพื้นที่ในการติดตั้ง
3. คุณลักษณะทั่วไป
เปนหองพรอมอุปกรณที่มีการออกแบบเพื่อพัฒนาการรับรูดานระบบประสาทสัมผัส การมองเห็น การ
ไดยิน การไดกลิ่น การทรงทาเคลื่อนไหวและสหสัมพันธของตาและมือ ความจํา สมาธิ และการเสริมสราง
สมรรถภาพรางกาย สําหรับ ผูสูงอายุ ชุดอุปกรณนี้ใชวัสดุที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน สามารถ
เคลื่อนยายเปลี่ยนตําแหนงไดงายโดยไมตองใหชางหรือผูขายมาดําเนินการ
4. คุณลักษณะเฉพาะประกอบดวยรายการกลุมดังนี้
4.1 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการมองเห็นและสรางสมาธิ จํานวน 6 ชุด
4.1.1 ทอฟองอากาศพรอมสวิทชควบคุม (Bubble Tube with Super Interactive Switch Box)
คุณสมบัติทางเทคนิค
เปนทอใสทํามาจากพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนทานพรอมฐานและชุดอุปกรณควบคุมสีไฟ
และอัตราเร็วการไหลของฟองอากาศจํานวน 3 ชุด
1. ทอใสภายในเปนน้ําแสงในทอสามารถเปลี่ยนสีได มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 15
เซนติเมตร ความสูงไมนอยกวา 1.0 เมตรฐานมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
2. ภายในทอที่ 1 บรรจุปลาพลาสติกที่สามารถลอยน้ําไดตามการเคลื่อนไหวของฟอง
อากาศความสูงไมนอยกวา 1.75 เมตร, ภายในทอที่ 2 บรรจุลูกบอลพลาสติก ที่สามารถลอยน้ําไดตามการ
เคลื่อนไหวของฟองอากาศความ สูงไมนอยกวา 1.5 เมตร และภายในทอที่ 3 บรรจุลูกบาศกพลาสติก ที่
สามารถลอยน้ําไดตามการเคลื่อนไหวของฟองอากาศความสูงไมนอยกวา 1.0 เมตร
3. ชุดอุปกรณควบคุมเปนแปนมีปุมกลมขนาดเหมาะสมตอการใชงาน 5 ปุมสําหรับควบคุม
การทํางานของทอฟองอากาศ สีไฟและอัตราเร็วการไหลของฟองอากาศในแตละทอ

(Wi-Fi)

4.1.2 อุปกรณควบคุมแสง สี เสียงแบบไรสาย (Deluxe 8 Colour Wirefree Controller)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนอุปกรณควบคุมการทํางานของแสง สี เสียง ของอุปกรณตางๆที่เปนระบบไรสาย
2. มีปุมควบคุมเปนปุมกลม 9 ปุม ขนาดเหมาะสมตอการใชงานสามารถเลือกการ
1

เปลี่ยนสีไดจากปุมควบคุมแตละสีสามารถบันทึกเสียงประกอบ ไดสามารถใชไดหลายภาษา
3. มีชองสําหรับตอกับอุปกรณภายนอกได 9 ชองและมีชองสําหรับตอ USB
4. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 37x12 เซนติเมตร
4.1.3 ใยแกว นําแสงพรอมเครื่องกําเนิด แสง (Super Safe Plastic Fiber Optic with Light
Source)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนอุปกรณชุดใยแกวนําแสงประกอบดวยใยแกวนําแสงที่มีความทนทานจํานวนไม
นอยกวา 200 เสน แตละเสนใยแกว มีความยาวไมนอยกวา 3 เมตร จํานวน 1 ชุด พรอมเครื่องกําเนิด แสง
จํานวน 2 ชุด
2. ใยแกว นําแสง สามารถเปลี่ยนสีไดตอเนื่อง และสามารถติดตั้งไดหลายรูปแบบตาม
ความตองการ
3. เครื่องกําเนิดแสงผลิตแสงจากหลอด LED ใชรวมกับใยแกวนําแสงสําหรับควบคุม
การเปลี่ยนสีไดไมนอยกวา 10 สี และสามารถยึดติดกับผนังได
4.1.4 เครื่องผลิตแสงเลเซอรรูปทองฟา (Laser Sky Projector)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนอุปกรณผลิตแสงเลเซอรรูปทองฟาลักษณะคลายแสงดาว
2. สามารถสรางบรรยากาศใหเห็นเปนภาพเคลื่อนไหวของดาวและเมฆบริเวณรอบหอง
3. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 28 x 24 x 21เซนติเมตร สามารถยึดติดกับผนัง เพดาน
หรือตั้งพื้นได
4.1.5 ชุดเครื่องฉายภาพ พรอมเลนสมาตรฐาน และวงลอฉายภาพพรอมมอเตอรหมุน (Projector
with Standard Lens and Wheel with Panoramic Rotator)
4.1.5.1 เครื่องฉายภาพ (Projector)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เครื่องทํางานไดอยางเงียบเบา ตัวเครื่องมีน้ําหนักเบากะทัดรัดใชงานงาย
สามารถแขวนเพดาน หรือตั้งบนโตะพรอมเลนสขนาดมาตรฐาน
2. ขนาดยาวไมนอยกวา 37
เซนติเมตร กวางไมนอยกวา 12.5 เซนติเมตร และ
สูงไมนอยกวา 23 เซนติเมตร
3. หลอดไฟ
LED ขนาดไมนอยกวา 40 วัตต
4. อายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง
5. ใชงานรวมกับวงลอหมุนภาพ และวงลอสําหรับฉายภาพไปรอบหอง
4.1.5.2 วงลอฉายภาพ
- Wheel Rotator
คุณสมบัติทางเทคนิค
เปนอุปกรณใชกับเครื่องฉายภาพ ทําใหเกิดภาพตามแผน Effect Wheels ที่
ใสเขาไปเพื่อใหภาพนั้นหมุนเปนวงขณะเครื่องทํางาน
- Panoramic Rotator
คุณสมบัติทางเทคนิค
2

ขณะเครื่องทํางาน

1.เปนอุปกรณใชกับเครื่องฉายภาพทําใหภาพนั้นหมุนกระจายไปรอบ ๆ หอง

2. ใชติดกับสวนปลายเลนสของเครื่องฉายภาพ
4.1.5.3 แผนภาพที่ใชกับเครื่องฉายภาพ (Effect Wheels)
คุณสมบัติทางเทคนิค
เปนอุปกรณใชกับวงลอฉายภาพโดยมีแผนภาพไมนอยกวา 12 แผน (ผูซื้อ

เลือกภายหลัง)
4.1.6 จอรับภาพไฟฟาและเครื่องฉายภาพวิดีโอโปรเจคเตอร
4.1.6.1 จอรับภาพไฟฟา
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนจอมอเตอรไฟฟา มีสวิทซควบคุมการขึ้น–ลงและหยุด
2. จอภาพมีขนาดไมนอยกวา 63 x 83 นิ้ว เสนทแยงมุม มีขนาดไมนอยกวา
100 นิ้ว
3. จอรับภาพ (Fabric) เปนเนื้อผาแบบ Matt White พรอมกลองสําหรับมวน
เก็บเนื้อผาที่ควบคุมดวยมอเตอรไฟฟา
4. สามารถยึดกับพื้นหรือผนังได
4.1.6.2 เครื่องฉายภาพ วิดีโอโปรเจคเตอร
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมนอยกวา 5.7 กิโลกรัม ขนาดไมนอยกวา
406x113x330.5 มิลลิเมตร
2. ความสวางไมนอยกวา 4 ,000 ANSI Lumens มีความละเอียด (Full HD)
ไมนอยกวา 1,920x1,200 และมีความคมชัดไมนอยกวา 2500:1
3. อายุการใชงานไมนอยกวา 3,000 ชั่วโมง
4. ใชงานรวมกับจอรับภาพไฟฟา
4.1.6.3 แผนภาพแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ (Rainforest Creeks, Underwater
Wonders และ Nature’s Alarm Clock DVD)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. ชุดแผนภาพแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ จํานวน
3 แผน ประกอบดวย
ชุดเรื่องราวเกี่ยวกับปา, ใตทองทะเล และธรรมชาติ
2. ระยะเวลาในการเลน
ไมนอยกวา 60 นาที สามารถใชรวมกับเครื่องเลน DVD
4.2. อุปกรณกระตุนระบบประสาทการไดยินและการมองเห็น จํานวน 2 ชุด
4.2.1 ชุด อุปกรณ พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการ ไดยินและการมองเห็น แสง สี เสียง
(Interactive Lighting System -8 Beamsystem)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปน อุปกรณชุด กระตุนระบบประสาทการไดยินและการมองเห็นดวย
แสง สี เสียง
ประกอบดวย Hardware และ Software ในการสรางแสง Halogen ไมนอยกวา 8 ลําแสง พรอมเครื่อง
คอมพิวเตอรชนิดพกพา จํานวน 1 เครื่องและ MIDI Keyboard จํานวน 1 ตัว
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2. มีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ควบคุมดวย คอมพิวเตอรสามารถแสดงผลการตอบสนองของแสง
แบบ real-time และสามารถบันทึกสี เสียง รูปภาพกับโปรแกรมไดตามที่ตองการ
3. อุปกรณ แสดงภาพระบบแสง สี เสียง ประกอบดวย ตัวสะทอนแสง ( Floor Retro
Reflectors) ไมนอยกวา8 อัน แผนสะทอนแสง (Reflective Paddales) ไมนอยกวา 8 อัน
4. หลอดไฟกําเนิดแสงติดตั้งบนฝา ไมนอยกวา 8 ตําแหนง สามารถแสดงรูปแบบของแสงได
อยางนอย 3 รูปแบบ คือ on/off, play 2 end และ loop
5. เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพามีคุณสมบัติที่สามารถรองรับ
Software ไดบน
ระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา Window 7 ลิขสิทธ ที่มี RAM ไมนอยกวา 4 GB และหนวยประมวลผล ( CPU) ไม
นอยกวา Core i5
6. อุปกรณสรางเสียง ( Polyphony) ไมนอยกวา10 เสียง มีหนาจอแสดงผลขอมูลแบบจอ
LCD และมีตัวปรับคาเสียงในการเลน (pitch bench และ Modulation)
7. คูมือการใชงานชุดอุปกรณ
4.2.3 กลองแสงกระตุนประสาทการไดยินและการมอง (Sound to Light Wall Panel)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. กลองแสงมีขนาดไมนอยกวา 70x110x11 เซนติเมตร
2. มีแสงสีตางๆบนกลอง และสีของแสงจะเปลี่ยนไปตามเสียงพูด
3. มีลําโพงภายในตัว พรอมไมโครโฟน 2 ตัว สามารถใชรวมกับเครื่องเลน CD หรือ
MP3 ได
4.3 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการดมกลิ่น จํานวน 2 ชุด
4.3.1 กลองกระจายกลิ่นพรอมชุดน้ํามันหอมระเหย (Interactive Aroma Panel/Box)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. กลองมีขนาดไมนอยกวา 60x20x10 เซนติเมตร
2. เปนอุปกรณกระตุนเรื่องการดมกลิ่น โดยใชระบบพัดลมเปนตัวกระจายกลิ่น มีปุมกด
เพื่อใหเกิดกลิ่นไมนอยกวา 4 ปุม แตละปุมมีพื้นสัมผัสและแสดงไฟ LED ที่ใหสีที่แตกตางกัน
3. สามารถติดไวที่ผนังหรือสามารถเคลื่อนยายได
4.3.2 ชุดน้ํามันหอมระเหยบําบัด (Aromatherapy Kit)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. น้ํามันหอมระเหย เพื่อผอนคลาย กระตุนการรับรูกลิ่น จํานวนไมนอยกวา 12 กลิ่น
บรรจุในภาชนะปองกันการระเหยและมีสํารองใหอยางนอย 4 ขวด
2. สามารถใชรวมกับเครื่องใหกลิ่นหอมไฟฟา
4.4 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการทรงทา จํานวน 2 ชุด
4.4.1 เตียงน้ํา (Musical Water Bed)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนเตียงบุดวยหนังเทียม หรือวัสดุที่ทําความสะอาดงายภายในบรรจุน้ําขนาดเตียง
ไมนอยกวา 100x200x45 เซนติเมตร
2. มีระบบการสั่นสะเทือน พรอมกับมีเสียงดนตรีเพื่อการผอนคลาย
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4.4.2 เกาอี้แขวนกระตุนการทรงตัวพรอมขาตั้ง (Leaf Chair with Stand)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนเกาอี้ชิงชาที่มีลักษณะโคงในทากึ่งนั่งกึ่งนอน
ทําดวย โครงโลหะที่แข็งแรง
รูปทรงเหมาะสมกับรางกาย และหุมดวยเบาะที่ผลิตจากวัสดุที่ฉีกขาดยาก หรือวัสดุที่ทําความสะอาดงาย ความ
ยาวไมนอยกวา 165 เซนติเมตร พรอมขาตั้งสําหรับแขวนเกาอี้
2. เกาอี้สามารถแกวงและเคลื่อนที่ได และสามารถถอดออกจากเสาที่ติดตั้งได
3. สามารถรับน้ําหนักไดไมต่ํากวา 100 กิโลกรัม
4. ขาตั้งสําหรับแขวนเกาอี้มีความกวางของที่รองรับไมนอยกวา 210 เซนติเมตร ความ
สูงของเสาไมนอยกวา 180 เซนติเมตรและความยาวกลางฐานไมนอยกวา 150 เซนติเมตร
4.5 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการเรียนรูของขอกระดูก กลามเนื้อและเอ็น จํานวน 3ชุด
4.5.1 เบาะกระโดดเปลี่ยนสี (Musical Hopscotch Pad)
คุณสมบัติทางเทคนิค
ประกอบดวยชุดเบาะและกลองแผงไฟติดผนังสําหรับใชคูกัน

8 ชอง 8 สี

ชุดเบาะดนตรี (Floor Cushion)
1. เบาะหุมดวยหนังเทียม มีขนาดไมนอยกวา 72.5 x145x15 เซนติเมตรเบาะแบงเปน

2. สามารถควบคุมสีของแผงไฟใหตรงตามสีเบาะ เมื่อเหยียบบนเบาะจะทําใหเกิด
เสียงดนตรีแตกตางกัน 8 เสียง
กลองแผงไฟและดนตรี (Musical Display Panel)
1. กลองแผงไฟดนตรีติดผนังมีขนาดไมนอยกวา 72.5 x115x11 เซนติเมตร ดานหนา
กลองแบงเปน 8 ชอง แตละชองปดดวยพลาสติก 8 สี
2. ตําแหนงการเรียงของพลาสติกตรงกับตําแหนงของเบาะดนตรี
3. มีโปรแกรมการเลนไมนอยกวา 8 โปรแกรม ตั้งแตแบบธรรมดาจนถึงแบบที่มีความ
ยากมากขึ้น
4.5.2 เครื่องประเมินและฝกสมรรถภาพการทรงตัวพรอมอุปกรณ
คุณสมบัติทางเทคนิค
ประกอบดวยเครื่องประเมินและวิเคราะหการทรงตัว และกลองฝกสมรรถภาพ การเคลื่อนไหว
ติดผนัง
เครื่องประเมินและวิเคราะหการทรงตัวพรอมอุปกรณประกอบการใชงาน
1. ตัวเครื่องใชประเมิน ทดสอบ วิเคราะหการทรงตัวและการเคลื่อนไหวสามารถใชในการฝก
การควบคุมการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ การฝกการควบคุม การเคลื่อนไหว การกระจาย
น้ําหนัก และการทรงทาของรางกาย
2. ตัวเครื่องประกอบดวยแบบทดสอบโปรแกรมการ ฝกสมรรถภาพ และการออกกําลังกาย
สามารถแสดงผลขณะฝกผานทางหนาจอมอนิเตอร และมีกราฟกแสดงขอมูลระหวางการฝก
3. มีโปรแกรมการฝก ไมนอยกวา 12 รูปแบบ และระดับ ความยากของการฝก ไมนอยกวา 10
ระดับ โดยผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระดับความยากงายของแบบทดสอบและโปรแกรมไดตามเหมาะสม
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โดยตรง

4. สามารถตั้งเวลาในการฝกได และทํางานเชื่อมตอกับ USB port ของคอมพิวเตอรได

5. สามารถทําการวิเคราะหขอมูลการฝกหรือการทดสอบและรายงานผลสําหรับการฝกชนิด
อัตโนมัติและสามารถพิมพรายงานผลขอมูลการฝกทั้งหมดได
6. อุปกรณ ประคองการทรงตัวเพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน และแผนวงกลมผิวไมเรียบ
สําหรับการฝก สามารถหมุนไดพรอมชั้นวางอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
7. เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพามีคุณสมบัติที่สามารถรองรับ
Software ได บน
ระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา Window 7 ลิขสิทธ ที่มี RAM ไมนอยกวา 4 GB และหนวยประมวลผล ( CPU) ไม
นอยกวา Core i5 พรอมเครื่องพิมพสีชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง พรอมหมึกสํารองอยางนอย 2 ชุด
8. ตัวเครื่องพรอมอุปกรณสามารถเคลื่อนยายได
กลองฝกสมรรถภาพการเคลื่อนไหวติดผนัง (Cardio Wall)
1. กลองฝกสมรรถภาพการเคลื่อนไหวติดผนังมีขนาดไมนอยกวา 122x122x5.5
เซนติเมตร
2. ดานหนากลองมีวงกลมเรืองแสง (Light pods) 5 วงกลมตรงกลางมีหนาจอสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญแสดงเวลาเปนตัวเลข คําอธิบายวิธีการใชงานและการประมวลผลขอมูลการฝกโดยวงกลมทั้งหาอยู
ลอมรอบจอแสดงผล
3. สามารถ ควบคุมแสงภายใน วงกลม เมื่อตีไปบนวงกลมภายในเวลาที่กําหนดจะทําให แสง
ไฟดับเมื่อแสงไฟดับลงครบทั้ง 5 วงกลม โปรแกรมจะประมวลผลและแสดงขอมูลสรุปการฝกที่หนาจอแสดงผล
และสามารถพิมพรายงานผลขอมูลการฝกทั้งหมดได
4. สามารถฝกไดในทานั่งหรือยืน เพื่อกระตุนการเคลื่อนไหวรางกายใหมีการกม การเอื้อม
การยืดเหยียด การขวาง การกํามือ โดยใชงานรวมกับลูกบอลเพื่อขวางไปบนวงกลมได
5. มีโปรแกรมการเลนไมนอยกวา 4 โปรแกรม ตั้งแตแบบธรรมดาจนถึงแบบที่มีความยาก
มากขึ้น
4.5.3 เครื่องปองกันและบําบัดอาการสั่นของรยางคสวนบนและลางพรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนเครื่องออกกําลังกายแขนและขา และลดอาการเกร็งมีรูปแบบการทํางานไมนอย
กวา3 ลักษณะมีโปรแกรมการฝกไมนอยกวา 13 โปรแกรมและมีโปรแกรม MOTO max, TRAM POLINE
max ในการใชงาน
2. ตัวเครื่องมีหนาจอสีขนาดใหญ สามารถปรับระดับความสวางของหนาจอได มีการ
แสดงคาระยะเวลา ความหนัก ความเร็ว สมรรถภาพการออกกําลังกาย ความสมมาตรของดานซายและขวา
และแสดงผลในรูปกราฟแทงเปนเปอรเซ็นต
3. มีอุปกรณสําหรับปนมือและเทาสามารถเลือกทิศทางการหมุนปนไดทั้งดานหนาและ
ดานหลัง เมื่อปนมือสามารถปรับหมุนในแนวขนานไดและปรับกลับเมื่อใชปนเทา
4. มีระดับความเร็วในการปนสูงสุดไมนอยกวา 90 รอบตอนาที และระดับแรงตาน
สูงสุดไมนอยกวา 20 เกียร
5. เครื่องสามารถปรับเปนการเคลื่อนไหวอยางราบเรียบเมื่อวัดไดวาผูใชงานมีอาการ
เกร็งเล็กนอยเมื่อผูใชงานมีอาการเกร็งเพิ่มขึ้น เครื่องจะหยุดทํางานและหมุนกลับในทิศตรงขามกับที่ผูใชงานมี
อาการเกร็ง
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รถเข็น

6. สามารถตั้งเวลาในการฝกไดสูงสุดไมนอยกวา 120 นาที
7. ตัวเครื่องมีลอ สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และสามารถใชงานไดกับผูสูงอายุที่นั่ง
8. ใชกับไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลท

4.6 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการสัมผัส จํานวน 7 ชุด
4.6.1 เบาะดนตรีพรอมเครื่องเสียง (Musical Positioning Cushion - Soft & Silky)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนเบาะสําหรับนั่งหรือนอนเพื่อกระตุนประสาทการรับสัมผัสและการไดยิน หุมดวย
ผา Soft & Silkyสามารถทําความสะอาดไดงายจํานวน 2 ตัว
2. เบาะที่นั่งสามารถสั่นได และมีเสียงดนตรีออกมาจากระบบภายใน มีลําโพงที่ให
Minimum output ตอชองอยางนอย 50 วัตต สามารถตอกับเครื่องเลนเพลงได
3. เบาะมีขนาดไมนอยกวา145 x 100 x 60 เซนติเมตร
4. เครื่องเสียงสามารถเลน CD, MP3 และ DVD ได สามารถใชไดกับลําโพงขนาดตามที่
กําหนดและเคลื่อนยายได
4.6.2 แผนสัมผัส (Tactodiscs)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนแผนสัมผัสที่มีลักษณะกลม มีขนาดและพื้นผิวสัมผัสตางกัน เพื่อกระตุนระบบ
ประสาทดานการสัมผัส จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย แผนขนาดใหญ จํานวน 5 ชิ้น และแผน ขนาดเล็ก จํานวน
5 ชิ้น พรอมกระเปาใสอุปกรณจํานวน 1 ใบ
2. ผิวสัมผัสทําจากยางปมลายนูนที่มีพื้นผิวและสีแตกตางกัน โดยอุปกรณที่สีเหมือนกัน
ลายจะเหมือนกัน
3. ตัวแผนกลมแบบชิ้นใหญ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 26.5 เซนติเมตร หนาไม
นอยกวา 3.5 เซนติเมตร
4. ตัวแผนกลมแบบชิ้นเล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 11 เซนติเมตร หนาไม
นอยกวา 1 เซนติเมตร
5. กระเปาสําหรับบรรจุอุปกรณ มีขนาดไมนอยกวา 29 x 24 เซนติเมตร
4.6.3 พรมเรืองแสง (Interactive carpet – Space walk)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนพรมไฟเบอรออบติก เพื่อกระตุนระบบสัมผัสและการมองเห็น ตัวพรมมีขนาด
ไมนอยกวา 130x130 เซนติเมตร
2. เมื่อสัมผัสหรือมีแรงกดบนตัวพรม ตัวพรมจะเรืองแสงเปนจุดและสามารถเปลี่ยน
สีได
3. ใชรวมกับเครื่องกําเนิดแสง สามารถปูบนพื้นผนังหรือฝาได
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4.6.4 กระดานกระตุนระบบประสาทผิวสัมผัส (Abstract Tactile Panel)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนแผนไมกระดานสี่เหลี่ยมมีวัตถุรูปทรงเรขาคณิต วางสลับกับวัสดุที่มีผิวสัมผัส
หลายแบบ ตั้งแตระดับหยาบจนถึงละเอียดเพื่อกระตุนการรับรูความรูสึกที่มือสัมผัส
2. ขนาดของแผนกระดานไมนอยกวา 115x115 เซนติเมตร
4.6.5 แผนปูพื้นกันกระแทก (Airex Hercules)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. แผนปูรองพื้น เพื่อลดแรงกระแทก ผลิตจากสารผสมสังเคราะหปลอดสารพิษเคลือบ
Sanitized ปองกันการติดเชื้อ สามารถทําความสะอาดไดงายจํานวน 12 แผน
2. มีความยืดหยุนสูงไมเลื่อนไหลขณะใชงาน
3. ขนาดของแผนกันกระแทกไมนอยกวา 200x100x2.5 เซนติเมตร
4.6.6 ผารมชูชีพพรอมอุปกรณ (Swiss Cheese Parachute with Accessory Pack)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนผืนผาที่ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 375 เซนติเมตร และมีรูทรงกลมให
ลูกบอลรอดผานได
2. อุปกรณใชงานรวมกับผารมชูชีพเปนลูกบอลทรงกลมที่มีสีและลักษณะตางกัน
4.6.7 อุปกรณกระตุนระบบประสาทดานการสัมผัส (Mega Four and Wooden in a Row)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนแผนสี่เหลี่ยมผืนผามีขาตั้ง ดานบนมีชองสําหรับใสแผนวงกลม เพื่อกระตุนระบบ
ประสาทดานการสัมผัส จํานวน 2 ชุด
2. แผนสี่เหลี่ยมผืนผาที่ 1 เปนพลาสติกสีสดใส มีขนาดความยาวไมนอยกวา 120
เซนติเมตร ความกวางไมนอยกวา 55 เซนติเมตร และสูง ไมนอยกวา 117 เซนติเมตร แผนกลมจํานวนทั้งหมด
42 ชิ้น มีสองสีตางกัน จํานวนสีละ 21 ชิ้น
3. แผนสี่เหลี่ยมผืนผา ที่ 2 เปนไม มีขนาดความยาว ไมนอยกวา 58 เซนติเมตร
ความกวางไมนอยกวา 23 เซนติเมตร และสูง ไมนอยกวา 51 เซนติเมตร แผนกลมจํานวนทั้งหมด 30 ชิ้น มี
สองสีตางกัน จํานวนสีละ 15 ชิ้น
4. สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ตั้งที่พื้นหรือวางบนโตะได
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑจากทวีปยุโรป หรืออเมริกาทั้งหมด ยกเวนขอ 4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.2.1 (ขอ 5, 6),
4.5.2 (ขอ 7), 4.6.1 (ขอ 4) เปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือมีจําหนายภายในประเทศไทย
5.2 รับประกันคุณภาพ 3 ป และตองตรวจเช็คอุปกรณพรอมรายงานผลทุก 4 เดือน
5.3 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
5.4 ผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศตองแสดงใบนําเขาในวันสงมอบ
5.5 ผูขายจะตองสอนเจาหนาที่ผูใชงาน จนสามารถใชงานไดอยางถูกตอง
5.6 ผูขายจะตองรับผิดชอบในการออกแบบการจัดวางและติดตั้งอุปกรณพรอมทั้งตกแตงหองให
เหมาะสมกับการใชงานตามที่ผูวาจางกําหนด กอนการสงมอบรายละเอียดดังนี้
5.6.1 ปรับขนาดประตูหองใหสามารถเคลื่อนยายผูปวยที่นั่งรถเข็นเขาออกไดสะดวก
8

5.6.2 ปูรองพื้นกันกระแทก และบุผนังหองเพื่อความปลอดภัยในหองฝก ตามความเหมาะสม
ของแบบ (ผูเสนอราคาจะตองนําตัวอยางวัสดุมาแสดงในวันเปดซอง)
5.6.3 ติดตั้งไฟ down light และ dimmer ผูเสนอราคาตองปรับใหเหมาะกับแบบ
5.6.4 มีชั้นเก็บของติดผนังพรอมประตูบานเลื่อน (ตําแหนงติดตั้งตามผูวาจางกําหนด)
5.7 คูมือการใชงานฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางนอย 2 ชุด
5.8
กระเปาใสพรมมีขนาดไมนอยกวา 130 x 130 เซนติเมตร

ลงชื่อ………………………………………….ประธานกรรมการ
ลงชื่อ………………………………………….กรรมการ
(นายประพันธ พงศคณิตานนท)
(นายธงธน เพิ่มบถศรี)
ผูอํานวยการ สถาบันเวชศาสตรฯ
นายแพทยชํานาญการ สถาบันเวชศาสตรฯ
ลงชื่อ………………………………………….กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค โพธิ์สวาง)
นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการ สถาบันสิรินธรฯ

ติดราชการ
ลงชื่อ………………………………………….กรรมการ
(นางสาวอภิวรรณ ณัฐมนวรกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สถาบันเวชศาสตรฯ
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