ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างบารุงรักษาเครื่องตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์ความเร็วสูง
และเครื่องฉายเลเซอร์ชนิดเอกซิเมอร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
----------------------------------------๑. ความเป็นมา
กลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะ
จ้างบารุงรักษาเครื่องตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์ความเร็วสูงและเครื่องฉายเลเซอร์ชนิดเอกซิเมอร์ เพื่อให้อุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงได้รับการดูแลรัก ษาให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ยาวนานและเมื่อมีปัญหาในการใช้
งาน สามารถแก้ไขได้ทันทีจากบริษัทที่จาหน่ายและรับดูแลซ่อมบารุง ซึ่งขณะนี้พบว่าเครื่องตัดกระจกตาด้วย
เลเซอร์ความเร็วสูงฯ มีอุปกรณ์หัวเลเซอร์ชารุด ไม่สามารถใช้งานได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม
๒.๒ เป็นการบารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตัดกระจกตาฯ ให้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
๒.๓ เพื่อให้เครื่องตัดกระจกตาฯ ได้รับการบารุงรักษาจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนด ตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

(๒)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๔. ขอบเขตงานจ้าง
งานจ้างบารุงรักษาเครื่อง VisuMax และเครื่อง MEL90 โดยคิดค่าบริการแบบรวมอะไหล่หาก
ตรวจพบอะไหล่ชารุดบริษัทฯจะดาเนินการเปลี่ยนอะไหล่ทุกรายการให้โดยไม่มีค่าใช้จา่ ย
๔.๑ รายละเอียดในการบารุงรักษาเครื่อง VisuMax และเครื่อง MEL90
รายละเอียดในการบารุง จะเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางโรงงานผู้ผลิตกาหนด อันประกอบด้วย
- การทาความสะอาดและปรับแต่งอุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- การปรับเทียบเครื่อง VisuMax และเครื่อง MEL90
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดของเครือ่ ง VisuMax และเครื่อง MEL90
- ตรวจเช็คระบบการทางานทัง้ หมดของเครื่อง VisuMax และเครื่อง MEL90
- ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเครือ่ ง VisuMax และเครื่อง MEL90
- การวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ตรวจสอบและวัดระดับพลังงานของ Laser source
- แบบฟอร์ม Inspection Protocol ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- หากเครื่อง VisuMax และเครื่อง MEL90 มีอาการชารุดหรือผิดปกติ การซ่อมแซมอาการ
ผิดปกติทั่วไป ผู้ขายจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าให้บริการซ่อมแซมภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งเหตุ และใน
กรณีฉุกเฉินสามารถให้คาปรึกษาได้ ๒๔ ชั่วโมง

(๓)

- การซ่อมแซมทางการแพทย์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน (ในกรณีที่มีอะไหล่ในประเทศ) นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ เว้นแต่เปลี่ยนอะไหล่ที่ต้องสั่งนาเข้าจากโรงงานผู้ผลิตจะใช้เวลาในการสั่งอะไหล่จาก
โรงงานผู้ผลิตประมาณ ๔๕ วัน (Laser head, Scanner unit, Main control PC, Eye tracker unit)
๕. ระยะเวลาในการจ้าง

เริ่ม ๑ ก.ย.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕

๖. วงเงินในการจัดจ้าง
- ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่ง
เป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นระยะเวลา ๑๓ เดือน แต่บริษัทคิดราคาเท่ากับ ๑๒ เดือน
เนื่องจากอุปกรณ์หัวเลเซอร์ของเครื่อง VisuMax ชารุด ทาให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ ถ้าดาเนินการจ้าง
บารุงรักษาฯ บริษัทจะดาเนินการเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๗. เงื่อนไขการชาระเงิน แบ่งเป็น ๔ งวดๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้
งวดที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๖๔ – ๓๑ ธ.ค.๖๔
งวดที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๕
งวดที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๕ – ๓๐ มิ.ย.๖๕
งวดที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๕
๘. หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ
สานักงานส่งกาลังบารุง กองอานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๔ นาวาตรี วันชัย บูรณพัฒนพงษ์
น.อ.หญิง

ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ ประธาน
(ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ)
น.ท.หญิง
ณฐมน วรรณดิลก
กรรมการ
(ณฐมน วรรณดิลก)
น.ต.หญิง
รัชฏิกา จันทองดี
กรรมการ
(รัชฏิกา จันทองดี)
คณะกรรมการราคากลางและขอบเขตงาน

