ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ จำานวน 1 ชุด
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สำานักการแพทย
---------------------------------------1. ความเป็นมา
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ขออนุมัติเงินนองบประมาณ ประเภทเงินบำารุง
โรงพยาบาล เพ่ออดำาเนินการจัดซ่้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำานวน
1 ชุด ภายในวงเงิน 5,340,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนสีอหม่อนบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงคการใช้งาน
เป็นชุดเคร่อองม่อสำาหรับการตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ พร้อมกับการทำาหัตถการเพ่ออ
วินิจฉัยหร่อรักษาปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะได้
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
1.มีความสามารถตามกฎหมาย
2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึงอ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการย่นอ ข้อเสนอหร่อทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวคราวเน่
ัอ
องจากเป็
อ
นผู้
ทีไม่อ ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูประกอบการตามระเบี
้
ยบทีรัอ ฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกำาหนดตามทีอ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเคร่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5.ไม่เป็นบุคคลซึองถูกระบุช่ออไว้ในบัญชีรายช่ออผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ออ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเคร่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึองรวมถึงนิติบุคคลทีอผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีอคณะกรรมการนโยบายการจัดซ่้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7.เป็นบุคคลธรรมดาหร่อนิตบิ คุ คล ผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปีอ ระกวดราคาซ่อ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
8.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม กัน กับผู้ย่อนข้อเสนอรายอ่อนทีอเข้าย่อนข้อเสนอ ให้แก่
กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หร่อไม่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
9.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หร่อความคุ้มกัน ซึองอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้ย่อน
ข้อเสนอได้มีคำาสัองให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ย่อนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ่้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ย่อนข้อเสนอซึองได้รับคัดเล่อกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ่้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบั ญชี กลาง ตามทีอ คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด
12. ผู้ย่อนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหร่อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ ตามทีอคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด
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-213. ผู้ย่อนข้อเสนอซึองได้รับคัดเล่อกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครัง้ ซึงอ มีมลู ค่าไม่เกินสามหม่นอ บาทคูส่ ญั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามทีคอ ณะกรรมการ ป.ป.ช.กำาหนด
4. อุปกรณประกอบการใช้งาน
1. ชุดเคร่อองควบคุมสัญญาณภาพ (Camera Control Unit)
จำานวน 1 ชุด
2. หัวกล้องรับสัญญาณภาพสำาหรับส่องตรวจและผ่าตัด
จำานวน 1 ชิ้น
3. ชุดเคร่อองกำาเนิดแสงชนิดหลอด LED
จำานวน 1 ชุด
4. กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะชนิดวีดิทศั น์แบบโค้งงอได้ จำานวน 1 ชุด
5. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
5.1 ชุดเคร่อองควบคุมสัญญาณภาพ (Camera Control Unit) พร้อมหัวกล้องรับสัญญาณภาพ ประกอบด้วย
5.1.1 ชุดเคร่อองควบคุมสัญญาณภาพ (Camera control unit) จำานวน 1 ชุด
5.1.1.1 มีช่องสัญญาณภาพออก (Outputs) ชนิด DVI หร่อ HDMI
5.1.1.2 รองรับภาพความละเอียดสูงซึองมีความละเอียด (Resolution) ทีอ 1920 x 1080
pixels
5.1.1.3 มีระบบประมวลผลภาพแบบดิจิตอล (Digital image processing module) หร่อ
เป็นระบบปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติ (Automatic white balance)
5.1.1.4 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 VAC ทีอความถีอ 50/60 เฮิิรต์ซ
5.1.1.5 ได้รับรองมาตรฐาน Protection class I, CF-Defib หร่อได้รับรองมาตรฐาน
CE marking acc. to RL 93/42/EWG
5.1.1.6 เป็นเคร่อองรับสัญญาณภาพจากหัวกล้องสำาหรับใช้งานร่วมกับหัวกล้องรับภาพ
ความละเอียดสูงชนิด 3 ชิป
5.1.2 หัวกล้องรับสัญญาณภาพสำาหรับส่องตรวจและผ่าตัด จำานวน 1 ชิ้น
5.1.2.1 เป็นหัวกล้องรับภาพ (Camera head) ชนิดใช้ปรับภาพจำานวน 3 ชิป (Three-chip)
5.1.2.2 ความละเอียดของการรับภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 pixels
5.1.2.3 สามารถแช่หัวกล้องได้ (Soakable) และสามารถฆ่าเช่้อโรคได้ด้วยวิธีอบแก๊ส (Gas)
หร่อ Autoclable
5.1.2.4 ระยะโฟกัส (Focus length) มีค่า f = 15-31 mm หร่อ มีคา่ f = 16-34 mm
5.1.2.5 มีปุ่มทีอหัวกล้องทีอสามารถตั้งโปรแกรมได้ (Programmable camera head buttons)
จำานวนไม่น้อยกว่า 2 ปุ่ม
5.2 ชุดเคร่อองกำาเนิดแสงชนิดหลอด LED ประกอบด้วย
5.2.1 ชุดเคร่อองกำาเนิดแสงชนิดหลอด LED
จำานวน 1 ชุด
5.2.1.1 ใช้งานได้ยาวนาน เน่อองจากหลอดไฟชนิด LED มีอายุของหลอด (Lamp life
time) ประมาณ 30,000 ชัอวโมง
5.2.1.2 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 VAC
5.2.1.3 ได้รับรองมาตรฐาน IEC 601-1, protection class 1/CF หร่อได้รับรอง
มาตรฐาน 93/42/ECC, IEC 601-1/CE, EN 60601-1
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-35.2.2 สายนำาแสงชนิดไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic light cable) b จำานวน 1 เส้น
5.2.2.1 เป็นสายนำาแสงชนิดไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic light cable)
5.2.2.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายนำาแสงขนาด 3.5 มิลลิเมตร
5.2.2.3 ความยาวใช้งาน 300 เซนติเมตร
5.3 กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะชนิดวีดิทศั น์แบบโค้งงอได้ ประกอบด้วย
5.3.1 กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะชนิดวีดิทศั น์แบบโค้งงอได้
(Video cysto-urethroscopes)
จำานวน 1 กล้อง
5.3.1.1 การโค้งงอส่วนปลาย (Deflection of distal tip) สามารถโค้งงอขึ้นได้ไม่น้อยกว่า
210 องศา และโค้งงอลงได้ไม่น้อยกว่า 120 องศา
5.3.1.2 สามารถมองภาพได้มุมกว้าง (Angle of view) ไม่น้อยกว่า 120 องศา
5.3.1.3 ความยาวใช้งาน (Working length) ไม่น้อยกว่า 37 เซนติเมตร
5.3.1.4 มีช่องใส่เคร่อองม่อขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 Fr.
5.3.1.5 ขนาดส่วนปลอกเคร่อองม่อ (Sheath) มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 Fr.
5.3.1.6 อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
5.3.1.6.1 จุกปิดเพ่ออชดเชยแรงดัน (pressure compensation cap) หร่อ
มีวาล์วท่อดูด
5.3.1.6.2 แปรงทำาความสะอาดช่องใส่เคร่อองม่อ (cleaning brush) หร่อ
มีอุปกรณ์ทำาความสะอาด
5.3.1.6.3 ข้อต่อ (adaptor) แบบ LUER หร่อ มี sterilization cap
5.3.2 ชุดเคร่อองรับสัญญาณภาพจากกล้องส่องตรวจแบบโค้งงอได้ (Flexible video endoscope)
จำานวน 1 ชุด
5.3.2.1 เป็นเคร่อองรับสัญญาณภาพ (Link module) สำาหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจ
แบบโค้งงอได้ (Flexible video endoscope)
5.3.2.2 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-120 VAC/200-240 VAC ทีอความถีอ
50/60 เฮิิรตซ์
5.4 ปลอกนอกสำาหรับใส่ในท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ ขนาด 17 Fr. จำานวน 1 ชิ้น
5.5 ปลอกนอกสำาหรับใส่ในท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ ขนาด 19 Fr. จำานวน 1 ชิ้น
5.6 กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ มุมมอง 30 องศา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 มิลลิเมตร
ความยาวส่วนใช้งานประมาณ 30 เซนติเมตร
จำานวน 1 ชิ้น
5.7 ข้อต่อเช่ออมระหว่างกล้องส่องตรวจกับปลอกนอก สำาหรับใส่ในท่อปัสสาวะ พร้อมช่องใส่เคร่อองม่อ
แบบมีวาล์ว 1 ช่อง
จำานวน 1 ชิ้น
5.8 ปากคีบจับชิ้นเน่้อ ขนาดเคร่อองม่อ 7Fr. ปลายปากเป็นชนิดทำางานพร้อมกันทั้งสองข้าง
ความยาว 40 เซนติเมตร
จำานวน 1 ชิ้น
5.9 กระบอกดูดชิ้นเน่้อ ขนาดความจุ 50 ซีซี
จำานวน 1 ชิ้น
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-45.10 ผลิตภัณฑ์จดั หาภายในประเทศ

5.10.1 ชั้นวางเคร่อองม่อ
5.10.2 จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว
5.10.3 เคร่อองพิมพ์ภาพสี
5.10.4 กระดาษบันทึกผล
5.10.5 เคร่อองสำารองไฟ (UPS)

จำานวน
จำานวน
จำานวน
จำานวน
จำานวน

1 ชุด
1 จอ
1 เคร่ออง
100 ม้วน
1 เคร่ออง

6. หลักเกณฑการพิจารณาข้อเสนอ
ในการพิจารณาผลการย่อนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวม
7. เงื่อนไขเฉพาะ
1. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหร่อใช้สาธิตมาก่อน
2. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบให้
จนสามารถใช้งานได้ดตี ามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยวิศวกรหร่อช่างผู้มีความรู้และแนะนำาการใช้
งานให้กบั เจ้าหน้าทีผอ รู้ บั ผิดชอบจนใช้งานได้ดี
3. ผู้ย่อนข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหร่อเป็นตัวแทนจำาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหร่อเป็นตัวแทน
จำาหน่ายช่วง โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา
4. ผู้ย่อนข้อเสนอจะต้องแนบสำาเนาหนังส่อประกอบการนำาเข้าเคร่อองม่อแพทย์ สำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเคร่อองม่อแพทย์ทีอนำาเข้ามาจาก
ต่างประเทศทีอยังไม่หมดอายุเพ่ออประกอบการพิจารณาด้วย
5. มีหนังส่อคู่ม่อการใช้งานและบำารุงรักษาเคร่ออ ง (Operating Manual) เป็นภาษาไทยและอังกฤษ
อย่างละ 1 ชุด
6. มีเคร่อองหมายถาวรหร่อสติกเกอร์ของผู้แทนจำาหน่าย ซึองแสดงช่ออ ทีออยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีอ
สามารถติดต่อได้ตดิ กับเคร่อองสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
7. รายละเอียดหร่อคุณลักษณะนี้เป็นข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นตอำาสุด คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
รายละเอียดหร่อคุณลักษณะทีอเทียบเท่า หร่อดีกว่า และเพ่ออประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
8. ผู้ย่อนข้อเสนอจะต้องจัดทำารหัสหมายเลขครุภัณฑ์ และช่ออหน่วยงาน วัน เด่อน ปี ทีอส่งมอบพัสดุ
ซึองทางหน่วยงานจะแจ้งรหัสให้ภายหลัง
8. ระยะเวลาในการดำาเนินการ
ภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2561
9. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ
กำาหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ่้อขาย
10. หน่วยงานรับผิดชอบดำาเนินการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
1……………………………………2………………………………….3……………………………………….

-511. สถานทีตอ ดิ ต่อเพ่ออ ขอทราบข้อมูลเพิมอ เติม หร่อเสนอแนะวิจารณ์ หร่อแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว
11.1 ทางไปรษณีย์
ส่งถึง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายพัสดุ)
สำานักงานตั้งอยู่เลขทีอ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
11.2 ทางเว็บไซต์ www.bangkok.g0.th
11.3 ทางเว็บไซต์ www.msd.bangkok.g0.th
11.4 ทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th
คณะกรรมการกำาหนดร่างขอบเขตของงานหร่อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
ลงช่ออ............................................นายแพทย์ชำานาญการ ประธานกรรมการ
(นายนำาชัย มานะบริบูรณ์)
ลงช่ออ ...........................................พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ กรรมการ
(นางสาวพัชรา สิรวิ ัฒนเกตุ)
ลงช่ออ ............................................พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ กรรมการ
(นางอารีวรรณ ชำานาญเดชากุล)

