
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จ านวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จ านวน ๑๐ 
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๐๔๖,๘๓๖.๓๐ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ 

  
 แก๊สทางการแพทย์ จ านวน ๑๐ 
รายการ 

จ านวน ๑๐   รายการ 

 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย



อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pinklao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๗๕๒๘๕๔ ในวนัและเวลาราชการ  
  

  

ประกาศ ณ วันที่   ๘    มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                      พล.ร.ต.วชิยั   มนัสศิริวิทยา 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
                                กรมแพทย์ทหารเรือ 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ๕๓/๒๕๖๑ 

การซื้อแก๊สทางการแพทย์ จ านวน ๑๐ รายการ 

ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

                  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "รพ.ฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  
 แก๊สทางการแพทย์ จ านวน ๑๐ 
รายการ 

จ านวน ๑๐   รายการ 

 

 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว



ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 



                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รพ.ฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ แก๊ส
ทางการแพทย์ จ านวน ๑๐ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ รพ.ฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ รพ.ฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และรพ.ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ รพ.ฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รพ.ฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รพ.ฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รพ.ฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่รพ.ฯก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     รพ.ฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของรพ.ฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือรพ.ฯมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     รพ.ฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น



ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ รพ.ฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งรพ.ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือรพ.ฯจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญารพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อรพ.ฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือรพ.ฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับรพ.ฯ
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้รพ.ฯยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 



                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งรพ.ฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          รพ.ฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และรพ.ฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ รพ.ฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้ของหน่วย 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อรพ.ฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากรายได้ของ
หน่วย แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อรพ.ฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งรพ.ฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ รพ.ฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



                          ๑๐.๔   รพ.ฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของรพ.ฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   รพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯไม่ได้ 
                                   (๑)    รพ.ฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รพ.ฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             รพ.ฯ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับรพ.ฯ ไว้ชั่วคราว 

                                          ตรวจถกูตอ้ง 
                                       นาวาเอกสาวติต ์  อมัพรอารกีลุ 

                                        หวัหนา้เจา้หนา้ที ่
                                         โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรอื 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตอ่ท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส(์e-bidding) 
ที่ 53/2561 

ข้อก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ 

แก๊สทางการแพทย์  จ านวน ๑๐ รายการ 

๑. ความต้องการ 

ประกอบด้วย  

๑.๑ แก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์   ๔๒๐,๐๐๐   ลบ.ม. 

๑.๒ แก๊สออกซิเจน ขนาดบรรจุ ๐.๗ ลบ.ม.               ๗๐๐ ท่อ 

๑.๓ แก๊สออกซิเจนขนาดบรรจุ ๖ ลบ.ม.                   ๕๐ ท่อ 

๑.๔ แก๊สออกซิเจน ขนาดบรรจุ ๗ ลบ.ม.                   ๕๐ ท่อ 

๑.๕ แก๊สออกซิเจนขนาดบรรจุ ๐.๕-๑ ลบ.ม.    ๑,๐๐๐          ท่อ 

๑.๖ แก๊สออกซิเจนขนาดบรรจุ ๑.๕-๒ ลบ.ม.                ๒๕๐          ท่อ 

๑.๗ แก๊สไนตรัสออกไซด์ขนาดบรรจุ ๒๕ กิโลกรัม                  ๖๐   ท่อ 

๑.๘ แก๊สไนโตรเจนขนาดบรรจุ ๗ ลบ.ม.                   ๖๐ ท่อ 

๑.๙ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดบรรจุ ๖ กิโลกรัม          ๕๐ ท่อ 

๑.๑๐   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดบรรจุ ๔ กิโลกรัม          ๑๐ ท่อ      

 

๒.    วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

ส าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 

 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๓.๑ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 

๓.๑.๑ ผู้จ าหน่ายออกซิเจนเหลว จะต้องมีโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวไม่ต  ากว่า ๓ โรงงาน ใน

ต่างภูมิภาค และโรงงานต้องได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  และ ISO 14001 อย่างน้อย ๒ 

แห่งที ไดร้ับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ และมาตรฐานสิ งแวดล้อมตามมาตรฐาน โดยจะต้องน า

หลักฐานการรับรองดังกล่าวมาแสดงในวันเปิดซองด้วย โรงงานมีก าลังผลิตได้ไม่ต  ากว่า๑๐๐, ๐๐๐ 



ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผู้จ าหน่ายออกซิเจนต้องท าการค้าผลิตภัณฑ์อากาศเหลวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

และมีหนังสือรับรองการซื้อการขายหรือส าเนาสัญญาการซื้อขาย โรงพยาบาลจะ 

พิจารณาถึงความสามารถในการให้บริการ และความเชื อถือจากองค์การอื นเป็นส าคัญเพื อ

ป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลนและความเสียหายต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  พร. ต่อไปได้ใน

อนาคต 

 ๓.๑.๒  ผู้เสนอราคาต้องเคยท าสัญญาซื้อขายออกซิเจนเหลวทางการแพทย์กับโรงพยาบาล

ศูนย์     หรือโรงพยาบาลทั วไปของรัฐ  ขนาดไม่ต  ากว่า  ๕๐๐  เตียง มาแล้วไม่ต  ากว่า  ๓ แห่ง ในช่วง

ระยะเวลาผ่านมาในวงเงินของแต่ละแห่งไม่ต  ากว่าสองล้านบาท  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนา

หลักฐานดังกล่าวมาพร้อมเอกสารเสนอราคา 

๓.๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานอัดออกซิเจนเหลวทางการแพทย์บรรจุท่อความดันสูงเป็นของ

บริษัทเองโดยจะต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิตมาแสดงพร้อมเอกสารเสนอราคา  ทั้งนี้เพื อให้

โรงพยาบาลสามารถมั นใจได้หากระบบออกซิเจนเหลวทางการแพทย์มีปัญหาจะยังสามารถมีออกซิเจน

ส ารองใช้ได้ตลอดเวลา 

๓.๑.๔  ผู้เสนอราคาต้องมีรถใช้ส าหรับจัดส่งออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ขนาดไม่น้อยกว่า    

๑๐,๐๐๐ ลิตรต่อคัน  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕  คันเป็นของผู้เสนอราคาเอง  ทั้งนี้เพื อว่ากรณีรถคันใดคัน

หนึ งช ารุด  รถคันที เหลือยังสามารถใช้ทดแทนกัน  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานดังกล่าวมา

พร้อมเอกสารเสนอราคา  เพื อให้มั นใจได้ว่า ในการจัดส่งออกซิเจนเหลวทางการแพทย์จะสามารถจัดส่ง

ได้อย่างแน่นอนและสม  าเสมอ  โดยห้ามมิให้น ารถที ขนส่งออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ชนิดอื นมาใช้

งานส าหรับการจัดส่งออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ให้กบัโรงพยาบาล 

    ๓.๒ แก๊สทางการแพทย์ชนิดบรรจุท่อ 

 ๓.๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานอัดแก๊สบรรจุท่อออกซิเจนทางการแพทย์เป็นของตนเอง โดย

โรงงานดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที  ISO 9001:2008 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือหน่วยงานที เชื อถือได้ โดยต้องแนบหลักฐานใบอนุญาต

ประกอบกิจการและหนังสือรับรอง 

 ๓.๒.๒ ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันต้องเป็นท่อเหล็กกล้าแบบไม่มีตะเข็บ และ ต้องเป็นไป

ตาม มอก. ๓๕๙-๒๕๓๐ 

 ๓.๒.๓ การใช้และการซ่อมบ ารุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน ต้องเป็นไปตาม มอก.     ๓๕๘-

๒๕๕๑  

              ๓.๒.๓.๑  มีการตรวจสอบสภาพท่อบรรจุก๊าซทุก ๕ ปี 

        ๓.๒.๓.๒ มวลท่อบรรจุก๊าซเปล่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของมวลท่อบรรจุก๊าซเปล่าเดิม 

 



              ๓.๒.๓.๓  การทดสอบแรงดัน (Hydrostatic test) ปริมาตรส่วนที ขยายตัวถาวร       

ไม่เกินร้อยละ  ๑๐ ของปริมาตรการขยายตัวทั้งหมดที ความดันทดสอบ (๒๕๐ bar) 

       ๓.๒.๔ ฉลากบรรจุก๊าซเป็นไปตามข้อก าหนดของ Asian Industrial Gases Association 

(AIGA) และ ส.ม.อ. 

         ๓.๒.๕ ภาชนะบรรจุก๊าซทุกท่อต้องมีวาล์วการ์ดติดตั้ง เพื อป้องกันความเสียหายที เกิดข้ึนกับหัว

วาล์ว หากท่อก๊าซเกิดการล้ม หรือกระแทก  

๓.๒.๖ ภาชนะบรรจุก๊าซทุกท่อ ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพท่อตาม ข้อ ๓.๒.๓ โดยผู้เสนอ

ราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพท่อบรรจุก๊าซครั้งแรกก่อนที จะด าเนินการบรรจุก๊าซ 

และต้องตรวจสอบสภาพท่อจากโรงงานที มีใบอนุญาตในการตรวจสอบสภาพท่อจากส านักมาตรฐาน

อุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐาน แสดงในวันยื นเอกสาร 

๓.๒.๗ สีและสัญลักษณ์ส าหรับภาชนะที ใช้บรรจุแก๊ส ต้องเป็นไปตาม มอก. ๘๗-๒๕๑๗ หรือ      

๘๘-๒๕๑๗ 

๓.๒.๘ ภาชนะบรรจุก๊าซ และ อุปกรณ์ก๊าซ อันได้แก่ หัววาล์ว ห้ามมิให้มีการดัดแปลง ก่อน

น ามาบรรจุ เพื อความปลอดภัยของผู้ใช้งานท่อบรรจุก๊าซและผู้อัดบรรจุก๊าซ 

๓.๒.๙  การจัดส่งก๊าซทางการแพทย์ชนิดบรรจุท่อ  ผู้จ าหน่ายจะต้องบริการขนส่ง เมื อผู้

จ าหน่ายได้รับการสั งจากโรงพยาบาลภายใน ๒๔ ชั วโมง ยกเว้น ในกรณีเร่งด่วนที อาจเกิดการเสียหาย

แก่ราชการได้ หากได้รับการสั งเร่งด่วนคราวใด ขอให้ส่งได้ภายในเวลาที ผู้ส่งก าหนด การขนส่งและ

ความปลอดภัยทั้งในการขนส่งและขนย้ายไปสู่สถานที เก็บภายในโรงพยาบาล ทั้งหมดนี้อยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้ขาย 

๔. คุณลักษณะเฉพาะแก๊สทางการแพทย์ 

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะแก๊สออกซิเจนเหลว จ านวน ๔๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

 ๔.๑.๑ เงื อนไขทั วไป 

๔.๑.๑.๑ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  เลขที   ๕๔๐-๒๕๕๕  ส าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย  และผู้

เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานผลการตรวจสอบคุณภาพของออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ซึ งออก

ให้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจ านวน  ๓  ครั้งล่าสุด  น ามาแนบพร้อมเอกสารเสนอราคา 

๔.๑.๑.๒ การวัดประมาณของออกซิเจนเหลว ทางโรงพยาบาลจะค านวณตามวิชาเทอร์โม   ได

นามิก ให้ออกซิเจนเหลวกลายสภาพเป็นก๊าซออกซิเจน (GASEOUS OXYGEN) ภายใต้ภาวะอุณหภูมิ 

๑๕ องศาเซลเซียส และความดัน ๑,๐๑๓ มิลลิบาร์ ซึ งในกรณีนี้ออกซิเจนเหลวปริมาตร ๑ ลิตร จะ

สามารถกลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้เท่ากับ ๐.๘๕๕ (ศูนย์จุดแปดห้าห้า) ลูกบาศก์เมตร         ซึ ง

โรงพยาบาลจะใช้มาตรฐานนี้เพื อใช้วัดปริมาณออกซิเจนในการซื้อทุกครั้งไป 



  ๔.๑.๒ เงื อนไขเฉพาะ ผู้เสนอราคาต้องให้ยืมใช้ถังออกซิเจนเหลวทางการแพทย์และอุปกรณ์
ประกอบเพื อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยดังนี้ 
           ๔.๑.๒.๑ ภาชนะบรรจุออกซิเจนเหลว ต้องเป็นถังชนิดพิเศษ ออกแบบมา เพื อบรรจุ
ของเหลวที มีอุณหภูมิ ที จุดเดือดต  ามาก (CRYOGENIC VESSEL) ภาชนะนี้ต้องมีผนัง ๒ ชั้น  ชั้นนอกเป็น
เหล็กกล้า ชั้นในเป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม (STAINLESS STEEL) ระหว่างชั้นทั้งสองต้องมีช่องสุญญากาศ       
บุด้วยฉนวนอย่างดีไม่มีรอยรั ว ถังต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการท างานติดมาพร้อมกับตัวถัง การควบคุมการ
ท างานใช้ระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยหน่วยควบคุมความดันภายใน หน่วยเพิ มหรือลดความดัน หน่วยท า
ให้ออกซิเจนเหลวเปลี ยนสภาพเป็นก๊าซ  หน่วยต่างๆ  ของถังและท่อส่งก๊าซจากถังต้องมีระบบนิรภัย
อย่างสมบูรณ์  แบบถังบรรจุออกซิเจนเหลวนี้จะต้องมีขนาดบรรจุออกซิเจนเหลวขณะใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรของออกซิเจนเหลว     การปรับแต่งความดันก๊าซออกซิเจนที ออกจากถังบรรจุ
ออกซิเจนเหลว  สามารถปรับได้ตั้งแต่ ๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ถึง ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ตัวท า
ออกซิเจนเหลวให้เปลี ยนสภาพเป็นก๊าซ (VAPORIZER) เป็นชนิดที ใช้ความร้อนจากบรรยากาศมาช่วย 
และมีอัตราการระเหยอย่างน้อย  ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั วโมงพร้อม Valve      ปิด-เปิด เพื อป้องกัน
น้ าแข็งเกาะและอยู่ในที ๆ ผู้ควบคุมการท างานของออกซิเจนเหลวสามารถปิด-เปิดได้ง่าย ในหน่วยป้องกัน
ภัยส าหรับภายในถังมีตัว RELIEF VALVE  ซึ งเปิดได้ที ความดัน ๒๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และตัว BURST 
DISC จะแตกออกได้ที ความดัน๓๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื อระบายความดันให้อยู่ในระดับที ปลอดภัย 
   ๔.๑.๒.๒ ฐานส าหรับรองรับถังบรรจุออกซิเจนเหลวต้องมีความปลอดภัยสูงสามารถ
รองรับแผ่นดินไหวตามที กฎหมายก าหนด โดยต้องมีวิศวกรโยธาเป็นผู้รับรองก่อนการติดตั้ง 

   ๔.๑.๒.๓ ในกรณีที ต้องมีการติดตั้งท่อเพื อเชื อมระบบจากถังออกซิเจนเหลวเข้ากับ
ระบบหลักของโรงพยาบาล  บริษัทผู้จัดจ าหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าแบบและรายการติดตั้งท่อพร้อม
สะพานรับท่อที ต้องเดินเพื อต่อเชื อมเข้ากับระบบของโรงพยาบาล พร้อมน ามายื นให้คณะกรรมการในวัน
เปิดซอง โดยการติดตั้งต้องเป็นไปหลักวิชาการตามข้อก าหนดของ NFPA-99  หรือเทียบเท่า แบบที ใช้ใน
การติดตั้งต้องมีวิศวกรเครื องกลเป็นผู้รับรองก่อนการติดตั้ง 

   ๔.๑.๒.๔ ถังบรรจุออกซิเจนเหลว ตามที ระบุในข้อ ๔.๑.๒.๑ นี้ จะต้อง มีมาตรวัด
ความดันและมาตรวัดระดับออกซิเจนเหลวภายในถัง มาตรวัดระดับนี้จะวัดความสูงของปริมาณออกซิเจน
เหลวที มีอยู่ภายในถังโดยอาศัยความแตกต่างของความดัน (DIFFERENTIAL PRESSURE) ระหว่าง
ออกซิเจน ค่าบน (TOP PRESSURE) กับออกซิเจนก้นถัง (BOTTOM PRESSURE) โดยที     มาตรวัดจะ
บอกระดับออกซิเจนเหลวเป็นความสูงของถังบรรจุมีหน่วยเป็นนิ้ว และเมื อคูณกับพ้ืนที ตัดขวางของถัง
ภายในก็จะสามารถหาปริมาณออกซิเจนเหลวเป็นลิตรได้ และเมื อคูณกับเลขจ านวน ๐.๘๕๕    จะออกมา
เป็นจ านวนก๊าซออกซิเจนเหลวในหน่วยลูกบาศก์เมตรตามความต้องการของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า พร. และผู้จ าหน่ายจะท าการทดสอบความถูกต้องของมาตรวัดระดับออกซิเจนเหลวได้เมื อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ต้องการ 
   ๔.๑.๒.๕ ผู้จ าหน่ายจะต้องติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนตามข้อ ๔.๑.๒.๑ ให้เรียบร้อย
อย่างน้อย ๒ ถัง (ขนาดบรรจุไม่ต  ากว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร) พร้อมที จะให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
ใช้งานได้ภายใน ๑๐ วัน  นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา และในกรณีที ผู้จ าหน่ายไม่สามารถติดตั้งถังบรรจุ



ออกซิเจนเหลวได้ทันตามก าหนดเวลา    ผู้จ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  
พร. ได้มีก๊าซออกซิเจนเหลวใช้ตลอดเวลาในราคาที สอบราคาไว้ ถ้าผู้จ าหน่ายไม่สามารถน าถังบรรจุ
ออกซิเจนเหลวนี้มาติดตั้งได้ภายใน ๓๐วันในกรณีใช้ฐานเดิม หรือ ภายใน ๖๐ วัน กรณีติดตั้งฐานรองรับ
ใหม่ นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีสิทธิที จะบอกเลิกข้อตกลง   ซื้อขาย
ออกซิเจนเหลวทุกประการ  โดยในระหว่างที ผู้เสนอราคาก าลังติดตั้งถังออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ที 
ให้ยืม  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาในการจัดหารถออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แบบ  
Mobile  มาให้โรงพยาบาลใช้งานก่อน  โดยโรงพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะออกซิเจนเหลวทาง
การแพทย์เท่านั้น 
   ๔.๑.๒.๖ ถังบรรจุออกซิเจนเหลวในข้อ ๔.๑.๒.๑  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
พร. มีหน้าที ดูแลเฉพาะในด้านความปลอดภัย มิให้ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสาเหตุ
ที เกิดจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และการเสียหายซึ งเกิดจากการละเลย และบกพร่องของผู้จ าหน่าย 
   ๔.๑.๒.๗ ในกรณีที ถังบรรจุออกซิเจนเหลวตามที ระบุไว้ในข้อ ๔.๑.๒.๑เกิดช ารุด
เสียหาย เนื องจากการใช้งานตามปกติผู้จ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบซ่อมบ ารุงและรักษาให้ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น ผู้จ าหน่ายจะต้องมีบริการฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั วโมง และ
ด าเนินการแก้ไขข้อขัดข้องหรือความเสียหายของระบบใช้งานของออกซิเจนเหลวโดยด่วนเมื อได้รับแจ้ง
จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.  โดยต้องก าหนด สถานที  หมายเลขโทรศัพท์ ชื อบุคคลที จะรับ
แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ทราบและน าเอกสารหลักฐานนี้มาแสดงในวัน
เสนอราคา            ส าหรับออกซิเจนเหลวที สูญหายไปในระหว่างการขัดข้องหรือเสียหายดังกล่าว ผู้
จ าหน่ายจะต้องชดใช้โดยไม่คิดมูลค่า 

   ๔.๑.๒.๘ ผู้จ าหน่ายจะต้องรับประกันความปลอดภัยของถังบรรจุออกซิเจนเหลว
พร้อมอุปกรณ์ และท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนส ารองที ให้ทางโรงพยาบาลยืมใช้งาน และจะต้องรับผิดชอบต่อ
อุบัติเหตุหรือความเสียหายอันเกิดข้ึนเนื องจากความบกพร่องของผู้จ าหน่าย 

    ๔.๑.๒.๙ ผู้จ าหน่ายจะต้องบริการขนส่ง และเติมออกซิเจนเหลวในถังให้กับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื อผู้จ าหน่ายได้รับการสั งจากโรงพยาบาลภายใน ๒๔ ชั วโมง       ใน
กรณีที   ผู้จ าหน่ายไม่สามารถจัดส่งออกซิเจนเหลวตามก าหนดเวลาได้ ผู้จ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบในการ
จัดหาออกซิเจนเหลว หรือก๊าซออกซิเจนจากแหล่งอื นให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ใช้งานไป
ก่อน โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.จะต้องจัดซื้อจากแหล่งอื นเอง ผู้จ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าก๊าซออกซิเจนที ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสั งมาจากแหล่งอื น                 และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. มีสิทธิปรับผู้จ าหน่ายในอัตราวันละ ๐.๒๐ เปอร์เซ็นต์ ตามข้อก าหนด
ในสัญญานี้ 
   ๔.๑.๒.๑๐ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จะให้ความสะดวกในการน ารถส่ง
ออกซิเจนเหลวเข้าออกภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และจัดสถานที ส าหรับเติมออกซิเจน
เหลว และที เก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนส ารองไว้ให้ ทั้งนี้ขอให้จัดส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น ยกเว้น
เหตุสุดวิสัย ซึ งต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ก่อน 



   ๔.๑.๒.๑๑ หากผู้จ าหน่ายไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ งดังกล่าวแล้วก็ตาม จน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ผู้จ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบและ
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดที ผู้จ าหน่ายไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า พร. โดยสิ้นเชิงภายในเวลา ๓๐ วัน  นับตั้งแต่ที ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น
เกล้า พร. โดยให้นับวันเริ มแจ้งเป็นเวลาเริ มต้น 

    ๔.๑.๒.๑๒ บริษัทผู้จ าหน่ายออกซิเจนเหลวต้องไม่เคยมีประวัติการระเบิดของถังบรรจุ
ออกซิเจนเหลวและจะต้องมีการประกันวินาศภัยเกี ยวกับถังบรรจุออกซิเจนเหลว มีวงเงินคุ้มครองไม่ต  ากว่า 
๑, ๐๐๐ ล้านบาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งตลอดระยะเวลาประกันภัย โดยต้องน าหลักฐานมาแสดงในวันยื น
ซองเสนอราคา  ซึ งต้องครอบคลุม 

     (๑) การชดใช้ในกรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิต 
     (๒ )  การชดใช้ค่ า เสี ยหาย กรณีทรัพย์ สิ นของโรงพยาบาลสมเด็ จ              

    พระปิ่นเกล้า พร. 
     (๓) การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกให้เป็นไปตาม

กรมธรรม์ประกันภัยที ได้ท าไว้กับบริษัทประกันภัย โดยต้องน าส าเนากรมธรรม์มาแสดง  
    ๔.๑.๒.๑๓ ผู้จ าหน่ายจะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบออกซิเจนเหลว เพื อให้

เกิดความปลอดภัยและความมั นใจในการใช้งานดังมีรายละเอียดอุปกรณ์ที ต้องด าเนินการดังนี้ 
    (๑) วาล์วและข้อต่อของระบบ ปีละอย่างน้อย  ๒  ครั้ง 
    (๒) สภาพสุญญากาศของถัง  ปีละอย่างน้อย ๒  ครั้งหรือเมื อสงสัยว่า
        เกิดความผิดปกติต้องตรวจวัดเพิ มเติม
        โดยใช้เครื องมือวัดสุญญากาศ  
    (๓) อุปกรณ์นิรภัยทุกชนิด ปีละอย่างน้อย  ๒  ครั้ง 
    (๔) อุปกรณ์ปรับแรงดัน ปีละอย่างน้อย  ๒  ครั้ง 
              ๔.๑.๒.๑๔ เมื อครบก าหนดตามอายุสัญญาที ตกลงแล้วก าหนดให้ผู้จ าหน่ายยกสิ งของ

ต่อไปนี้กลับได ้
     (๑) ถังบรรจุออกซิเจนเหลว 
     (๒) แผง Vaporizer 
     (๓) Alarm System 
     (๔) ชุด Regular Control 
    นอกเหนือจากที กล่าวมาข้างต้นแล้วให้ทรัพย์สินอื นใดตกเป็นของโรงพยาบาลสมเด็จ

พระปิ่นเกล้า พร. 
    ๔.๑.๒.๑๕ ผู้จ าหน่ายจะต้องอบรมให้ความรู้เกี ยวกับออกซิเจนทางการแพทย์โดย

ผู้เชี ยวชาญแก่บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
    ๔.๑.๒.๑๖ ก าหนดมอบพัสดุ จะส่งมอบเป็นงวดๆ ตามความต้องการของรพ.สมเด็จ        

พระปิ่นเกล้า พร. 
 ๔.๒  คุณลักษณะเฉพาะแก๊สออกซิเจนขนาดบรรจุ ๐.๗ ลบ.ม.จ านวน ๗๐๐ ท่อ 



           ๔.๒.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดไว้ใน    มอก.   เลขที    ๕๔๐-๒๕๕๕ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น 

               ๔.๒.๒  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๓.๒ 
           ๔.๒.๓ บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที ความดัน ๒,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เพื อใช้ในกิจการของ
โรงพยาบาลทั้งหมด 

       ๔.๒.๔ มีการให้บริการรับส่องท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
       ๔.๒.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 
 ๔.๓  คุณลักษณะเฉพาะแก๊สออกซิเจนขนาดบรรจุ ๖ ลบ.ม.จ านวน ๕๐ ท่อ 

          ๔.๓.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดไว้ใน    มอก.   เลขที    ๕๔๐-๒๕๕๕ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น 

              ๔.๓.๒  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๓.๒ 
              ๔.๓.๓ บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที ความดัน ๒,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เพื อใช้ในกิจการของ

โรงพยาบาลทั้งหมด 
      ๔.๓.๔ มีการให้บริการรับส่องท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
      ๔.๓.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 
 ๔.๔  คุณลักษณะเฉพาะแก๊สออกซิเจนขนาดบรรจุ ๗ ลบ.ม.จ านวน ๕๐ ท่อ 
               ๔.๔.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดไว้ใน    มอก.   เลขที    ๕๔๐-๒๕๕๕ และ

เป็นผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น 
             ๔.๔.๒  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๓.๒ 
             ๔.๔.๓ บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที ความดัน ๒,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เพื อใช้ในกิจการของ

โรงพยาบาลทั้งหมด 
     ๔.๔.๔ มีการให้บริการรับส่องท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
    ๔.๔.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 
 ๔.๕  คุณลักษณะเฉพาะแก๊สออกซิเจนขนาดบรรจุ ๐.๕-๑  ลบ.ม.จ านวน ๑,๐๐๐ ท่อ 

          ๔.๕.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดไว้ใน    มอก.   เลขที    ๕๔๐-๒๕๕๕ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น 

             ๔.๕.๒  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๓.๒ 
        ๔.๕.๓ บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที ความดัน ๒,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เพื อใช้ในกิจการของ
โรงพยาบาลทั้งหมด 

     ๔.๕.๔ มีการให้บริการรับส่องท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
     ๔.๕.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 
 ๔.๖  คุณลักษณะเฉพาะแก๊สออกซิเจนขนาดบรรจุ๑.๕-๒ ลบ.ม.จ านวน ๒๕๐ ท่อ 

        ๔.๖.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดไว้ใน    มอก.   เลขที    ๕๔๐-๒๕๕๕ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น 

            ๔.๖.๒  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๓.๒ 



        ๔.๖.๓ บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที ความดัน ๒,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เพื อใช้ในกิจการของ
โรงพยาบาลทั้งหมด 

     ๔.๖.๔ มีการให้บริการรับส่งท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
     ๔.๖.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 
 ๔.๗  คุณลักษณะเฉพาะแก๊สไนทรัสออกไซด์ทางการแพทยข์นาดบรรจุ ๒๕ กิโลกรัม จ านวน ๖๐ ท่อ 

         ๔.๗.๑   ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดใว้ใน    มอก.   เลขที    ๓๐-๒๕๕๕ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น 
        ๔.๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผลิตแก๊สไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ โดยโรงงานดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที  ISO 9001:2008 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ หรือหน่วยงานที เชื อถือได้ โดยต้องแนบหลักฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

            ๔.๗.๓  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๓.๒ 
      ๔.๗.๔ มีการให้บริการรับส่งท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
      ๔.๗.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 

         ๔.๗.๖ บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที น้ าหนัก ๒๕ กิโลกรัม ไม่รวมน้ าหนักท่อ เพื อใช้ในกิจการของ
โรงพยาบาลทั้งหมด 

             ๔.๗.๗ ท่อทุกท่อที ท าการอัดแก๊สไนทรัสอ๊อกไซด์ทางการแพทย์ ให้ระบุถึงน้ าหนักสุทธิ   ร้อยละของ
แก๊สไนทรัสออกไซด์, เลขท่อ, ผู้ตรวจสอบ, วันที ตรวจสอบ พร้อมแสดงตัวอย่างใบตรวจสอบ 

             ๔.๗.๘ ใช้วาล์วมาตรฐาน CGA ๓๒๖ เพื อป้องกันการอัดแก๊สผิด 
    ๔.๘ คุณลักษณะเฉพาะแก๊สไนโตรเจนขนาดบรรจุ ๗ ลบ.ม.จ านวน ๖๐ ท่อ 
          ๔.๘.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดไว้ใน    มอก.   เลขที    ๑๗๐-๒๕๒๙ และเป็น

ผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น 
          ๔.๘.๒ ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๓.๒ 

     ๔.๘.๓  บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที ความดัน ๒,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เพื อใช้ในกิจการของ
โรงพยาบาลทั้งหมด 

 ๔.๘.๔ มีการให้บริการรับส่งท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
 ๔.๘.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 
    ๔.๙  คุณลักษณะเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดบรรจุ ๖ กิโลกรัมจ านวน ๕๐ ท่อ 

      ๔.๙.๑  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดไว้ใน    มอก.   เลขที    ๕๓๙-๒๕๒๗ และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น  

          ๔.๙.๒  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๒. 
      ๔.๙.๓  บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที น้ าหนักแตกต่างกันตามปริมาตรของภาชนะบรรจุ  เพื อใช้ในกิจการของ
โรงพยาบาลทัง้หมด 

          ๔.๙.๔ มีการให้บริการรับส่งท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
 ๔.๙.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 
๔.๑๐  คุณลักษณะเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดบรรจุ ๖ กิโลกรัมจ านวน ๕๐ ท่อ 



          ๔.๑๐.๑  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที มีคุณลักษณะตามที ก าหนดไว้ใน    มอก.   เลขที    ๕๓๙-๒๕๒๗ และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที ท าในประเทศไทยที แสดงเครื องหมายมาตรฐานเท่านั้น  

          ๔.๑๐.๒  ภาชนะบรรจุแก๊สทนความดันให้เป็นไปตามข้อ ๓.๒ 
       ๔.๑๐.๓  บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที น้ าหนักแตกต่างกันตามปริมาตรของภาชนะบรรจุ  เพื อใช้ในกิจการ
ของโรงพยาบาลทั้งหมด 

          ๔.๑๐.๔ มีการให้บริการรับส่งท่อออกซิเจนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และบริษัท 
 ๔.๑๐.๕ ใช้ระยะเวลาในการเติมท่อบรรจุและส่งท่อบรรจุให้กับโรงพยาบาลไม่เกิน ๗ วัน 
                                                                                                            ตรวจถกูต้อง 
                                                                                             นาวาเอกสาวติต์   อมัพรอารีกลุ 

                                                                                                          หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                                                 โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 

 
 
 
 


