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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบจัด จ่ายและบริหารยาอัตโนมัติ                                                           
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี                                                             

ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธาน ี1 ระบบ 

------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
ใช้ส่าหรับรับและจ่ายยาอัตโนมัติส่าหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพิ่มความปลอดภัยในการบริหารยา

ส่าหรับผู้ป่วย เช่น ป้องกันการแพ้ยาซ้่า สามารถบริหารจัดการ Stock ยาทั้งชนิด ปริมาณ และวันหมดอายุได้
แบบทันทีทันใด Real Time 

1.1   เครื่องจัดและจ่ายยาอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง 
1.1.1 เครื่องจัดยาและจ่ายยาอัตโนมัติเหมาะส่าหรับจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดย

สามารถแบ่งจ่ายยาแบบ Unit-dose, Multi-dose และ ยา Pre-Pack ได้ 
1.1.2 เครื่องจัดและจ่ายยาอัตโนมัติ สามารถลดความคลาดเคลื่อนในการจัดและจ่ายยาที่เกิดข้ึน

จาก Human Error ได้ 
1.1.3 เครื่องจัดและจ่ายยาอัตโนมัติ สามารถเพ่ิมความปลอดภัยในการบริหารยาของพยาบาลและ

ลดระยะเวลาในการจัดยาให้กับผู้ป่วย 
1.2 รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ จ านวน  3  คัน  

1.2.1 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการบริหารยาตามหลัก R6 ของพยาบาล 
1.2.3  เพ่ือลดภาระงานในการบันทึกการใช้ยาของพยาบาล (MAR :Medication 

Administration Record) 
1.2.2 เพ่ือให้มีการบันทึกเวลาการให้ยาแบบทันทีทันใด (Real Time) ได้แม่นย่า   

1.3  เครื่องนับยาเม็ดอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง 

1.3.1   เพ่ือใช้ในการนับเม็ดยาแต่ละชนิด โดยสามารถระบุจ่านวนเม็ดยาได้ 
1.3.2 เพ่ือใช้ในการเตรียมยาก่อนเข้าสู่ระบบจัด จ่ายยา 
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1.4  เครื่องแกะเม็ดยาส าหรับยาแผง จ านวน 1 เครื่อง 
1.4.1  เพ่ือแกะเม็ดยาออกจากแผง ที่เป็นแบบ blister ได ้
1.4.2 เพ่ือใช้ในการเตรียมยาก่อนเข้าสู่ระบบจัด จ่ายยา 

2. เครื่องจัดและจ่ายยาอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง 
2.1   รายละเอียดท่ัวไป 

2.1.1 เครื่องจัดและจ่ายยาอัตโนมัติ เหมาะส่าหรับส่าหรับจ่ายยาผู้ป่วยใน (In-Patient) 
2.1.2 สามารถจัดยาตามค่าสั่งของแพทย์ โดยระบบจะเลือกยาท่ีต้องการ จ่านวน และบรรจุลง

ซอง ตามขนาดและมื้อยาได้ 
2.1.3 เหมาะส่าหรับการจ่ายยาแบบ Unit-dose, Multi-dose และ ยา Pre-Pack 
2.1.4 ตัวเครื่องมีการออกแบบการวางกระบอกในชุดกล่องยาหลัก (Main Unit) โดยเป็นแบบ 

จัดเรียงกระบอกยาตามแนวรัศมีรูปทรงกระบอกที่มีแกนหมุนจากศูนย์กลางสองชั้นหรือ
เป็นแบบกระบอกบรรจุยาเรียงแถวเป็นชั้นสไลด์เลื่อน หรือเป็นระบบอ่ืนที่ดีกว่าในการ
ประหยัดพื้นที่การท่างานและความคล่องตัวในระหว่างปฏิบัติงาน 

2.1.5 เครื่อง สามารถพิมพ์ ชื่อผู้ป่วย วอร์ด เตียง เวลาการรับประทานยา ชื่อยา วิธีรับประทาน
ยา ค่าเตือน ข้อควรระวัง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จ่าเป็น รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่แถบ
สแกนบาร์โค้ดบนซองยา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นไปตามหลักการของฉลาก
ยา RDU (Rational Drug Use) 

2.1.6 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการท่างานของเครื่องที่หน้าจอของตัวเครื่องได้ 
2.1.7 มีการใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) ร่วมกับระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถ่ีวิทยุ (RFID 

: Radio Frequency Identification) หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
ในขั้นตอนการเติมยา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระหว่างยาและกระบอกยา 
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2.1.8 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการชี้บ่งและสืบค้นต่าแหน่งของกระบอกยา ด้วยระบบตรวจสอบ

รหัสโดยใช้ความถ่ีวิทยุ (RFID) หรือไมโครชิป (ACRS-ll  Chip) สามารถระบุต่าแหน่งได้
โดยอัตโนมัติ 

2.1.9 จอภาพสีต้องอยู่ภายในตัวเครื่อง มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว แบบระบบสัมผัส (Touch 
Screen Color LCD – 8 Inch) สามารถแสดงผลการท่างานของเครื่อง และสามารถสั่ง
การท่างานผ่านทางหน้าจอ 

2.1.10 มีการตรวจสอบการนับจ่านวนเม็ดยาโดยใช้แสง (Photo Sensor) หรือใช้ระบบอ่ืนที่ดีกว่า 
2.1.11 มีถาดใส่ยาแบบพิเศษ เพ่ือใช้กับเม็ดยาที่มีอัตราการใช้น้อยหรือเม็ดยาที่ต้องหักแบ่ง  
2.1.12 สามารถจัดยาตามใบสั่งยาได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะเลือกยาท่ีต้องการนับจ่านวนเม็ดยา 

และบรรจุยาลงในซองตามขนาดยาและม้ือยา 
2.1.13 เครื่องสามารถท่างานร่วมกับระบบ HIS ของสถาบัน ฯ ได้หรือท่างานแบบ Stand alone 

ได้เช่นกัน (ในกรณีท่ีระบบ HIS ยังไม่พร้อมใช้งาน) 
2.1.14 มีชุดแบตเตอรี่ส่ารองเพียงพอต่อการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 นาที    
2.1.15 มีระบบการตรวจสอบยาและกระบอกยาให้ตรงกันก่อนเติมยาเข้าเครื่องจัดจ่ายยาอัตโนมัติ

เพ่ือป้องกันคลาดคลาดเคลื่อนทางยา 
2.2   คุณลักษณะเฉพาะ 

2.2.1 ตัวเครื่องและอุปกรณ์มีขนาดไม่เกิน 1050 (กว้าง) x 1000 (ยาว) x 2050 (สูง) 
มิลลิเมตร  

2.2.2 สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ (Volt)  
2.2.3 สามารถบรรจุกระบอกยาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 260 กระบอก ซึ่งกระบอกยาทุกกระบอก

จะมี RFID chip อยู่ใต้กระบอก หรือ (ACRS-ll Chip) และมีระบบ Barcode ควบคุม 
2.2.4 ตัวเครื่องมีถาดใส่ยาพิเศษ  (DTA : Tablet Adapter) ไม่น้อยกว่า 60 ช่อง สามารถใส่ยา

ครึ่งเม็ดหรือยาแตกต่างจากยาทั่วไปได้ทุกรูปร่าง พร้อมทั้งระบุต่าแหน่งที่เติมผ่านจอ 
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2.2.5 ตัวเครื่องสามารถอ่านบาร์โค้ดที่กระปุกยา เพ่ือใช้ส่าหรับตรวจสอบยาก่อนท่าการเติมยา 

และในกรณีท่ีกระปุกยาจากบริษัทผู้ผลิตไม่มี barcode ต้องมีระบบสามารถสร้าง 
barcode ขึ้นใหม่และสามารถพิมพ์ barcode นั้นมาติดที่กระปุกยาได้  

2.2.6 ตัวเครื่องมีแท่นตรวจจับ  RFID  เพ่ืออ่าน RFID chip หรือมีเทคโนโลยีอ่ืนที่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบอกยาในขั้นตอนการเติมยาลงกระบอกยา 

2.2.7 ตัวเครื่องสามารถจัดท่ากระบอกยาที่สามารถจ่ายยาครึ่งเม็ดหรือยาที่มีรูปทรงเฉพาะหรือ
กรณียาเปลี่ยนรูปแบบกระทันหันตามความต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

2.2.8 สามารถท่าการจัดและจ่ายยาได้ไม่น้อยกว่า 50 ซองต่อนาที 
2.2.9 สามารถพิมพ์รายการบนซองบรรจุยา เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบาร์โค้ด 

(Barcode)  และรูปภาพได้ โดยบริษัทต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
2.2.10 ตัวเครื่องมีสัญญาณเสียงและข้อความแจ้งเตือน ในกรณีท่ีเครื่องท่างานผิดปกติ ได้แก่ ซอง

บรรจุยาหมด, ผ้าหมึกหมด, ยาหมด และประตูเครื่องปิดไม่สนิท เป็นอย่างน้อย 
2.2.11 ในกรณียาหมด เครื่องมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของชนิดยาและกล่องยาก่อนการเติม

ด้วยระบบ บาร์โค้ด (Barcode)  หรือระบบอ่ืนที่ดีกว่า 
2.2.12 สามารถจัดท่ารายงานจ่านวนยาตามจ่านวนคงเหลือในเครื่อง แยกตามชนิดของยา 
2.2.13 สามารถจัดท่ารายงานการจ่ายยาตามจ่านวนคนไข้ หรือตามรายการยา 
2.2.14 สามารถจัดท่ารายการยาที่มีจ่านวนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับจ่านวนขั้นต่่าที่ผู้ใช้ก่าหนด

ไว้ในระบบ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อยามีจ่านวนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับจ่านวนขั้นต่่า
ที่ผู้ใช้ก่าหนดไว้ในระบบด้วย 

2.2.15 สามารถท่างานร่วมกับเครื่องตรวจสอบความถูกต้องของยาได้ 
2.2.16 สามารถตรวจดูรายละเอียด ข้อมูลการจัดยา ได้ว่า มีการจัดยาออกเป็นมื้อใด มียาชนิดใด 

ในแต่ละม้ือบนหน้าจอโปรแกรม 
2.2.17 สามารถแจ้งเตือนการท่างานของเครื่องให้ผู้ใช้ทราบสถานะของเครื่องผ่านหน้าจอ

โปรแกรม 
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2.2.18 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันคุณภาพสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้ต้องการได้

โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
2.2.19 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเขียนโปรแกรม เพ่ิมเติมตามความต้องการของ

ผู้ใช้งานและต้องจัดหาอุปกรณ์ในกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพ่ิมเติม 
2.2.20 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสามารถเขียนโปรแกรมเรียกดูรายงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามความต้องการ

ของผู้ใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
2.2.21 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบการ Calibrate กระบอกยาให้เข้ากับชนิดของเม็ดยาเท่ากับ

จ่านวนกระบอกยาท่ีติดตั้งโดยไม่จ่ากัดเวลา 
2.2.22 ในกรณีต้องการ Calibrate กระบอกยาเพ่ิมเติม นอกเหนือจ่านวนกระบอกยาท่ีติดตั้งมา

ให้บริษัทผู้ชนะในการเสนอราคา เสนอราคา Calibrate กระบอกยาโดยรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ก่าหนดยื่นราคา เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการรับเครื่อง 

2.2.23 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบวัสดุสิ้นเปลือง คือ ซองบรรจุยา หมึกพิมพ์ ให้เพียงต่อการใช้งาน 
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ โดยการค่านวณจากการใช้จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

2.2.24 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาวัสดุสิ้นเปลือง (ซองบรรจุยาและหมึกพิมพ์) โดยต้นทุนไม่เกิน 
2 บาทต่อซอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3. รถเข็นแจกยาอัจฉริยะ จ านวน  3  เครื่อง                                                                                          
3.1  คุณสมบัติของรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ 

3.1.1 เป็นเครื่องทรงสี่เหลี่ยมมี Cassette เปิดทางด้านหน้า ขนาดของตัวเครื่องไม่เกิน 920 
(กว้าง) x  560 (ลึก)  x 1100 (สูง) มิลลิเมตร 

3.1.2 มี Cassette จ่านวนไม่น้อยกว่า  ๒๐  ช่อง พร้อมกุญแจล็อครวม 
3.1.3 ตัวรถควบคุมด้วยระบบโปรเซสเซอร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์บนรถเข็นจ่ายยาและมีระบบ 

wifi เพ่ือให้รถเข็นแจกยาอัจฉริยะสามารถใช้งานได้ 
3.1.4 มีหน้าจอ Graphic LCD แสดงระดับแบตเตอรี่ของรถและอุณหภูมิภายในรถเข็น 
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3.1.5 มีชุดแบตเตอรี่ภายในตัวรถเข็น สามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างน้อย  3  วัน และ 

STANDBY ไดอ้ย่างน้อย  7  วัน โดยไม่ต้องชาร์ต 
3.1.6 มีระบบแจ้งเตือนต่างๆ ภายในตัวรถเข็น เช่น แจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่, แจ้งเตือนให้เสียบ

ปลั๊ก เป็นอย่างน้อย 
3.1.7 มีระบบปลดล็อคฉุกเฉินเพ่ือให้สามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยก่อน 
3.1.8 มีการปลดล็อค Cassette ในลักษณะดีดออก เมื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมควบคุม โดยมี

สัญญาณไฟแสดงที่ตัว  Cassette ที่ดีดออก หรือระบบอ่ืนที่ดีกว่า 
3.1.9 มีการล็อค Cassette ด้วยระบบกลไกภายใน มีส่วนแสดงผลเพ่ือบอกว่าก่าลังปลดล็อคช่อง

ใดอยู่ 
3.1.10 รถเข็นจ่ายยาสามารถรองรับการเปลี่ยน Medication Cassette (Cassette ละไม่น้อยกว่า 

20 ช่อง)  โดยสามารถถอดออกได้ทั้ง 20 Cassette พร้อมกัน 
3.1.11 ตัวเครื่องผลิตจาก Aluminum และ ABS Plastic หรือวัสดุที่ดีกว่า 
3.1.12 อุปกรณ์ประกอบ ส่าหรับรถเข็น 1 คัน 

- คอมพิวเตอร์ควบคุมการท่างาน 1 ชุด  
- ชุดอุปกรณ์ส่าหรับ Scan Barcode แบบไร้สาย 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ                                                                                                       
3.2.1 ระบบตรวจสอบยาสามารถปลดล็อครถเข็นเพ่ือท่าการตรวจสอบยา โดยตรวจสอบยาที่อยู่

ในกล่องเทียบกับข้อมูลผู้ป่วยและรายการยาของผู้ป่วยที่แสดงบนหน้าจอ 
3.2.2 ระบบดูข้อมูลช่วงเวลาการรับยาของผู้ป่วยในแต่ละวัน (Today) สามารถดูข้อมูลช่วงเวลา

รับยาของผู้ป่วยตลอดทั้งวันได้ เพื่อให้พยาบาลสามารถเตรียมยาได้ล่วงหน้า 
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3.2.3 ระบบจ่ายยาปกติใช้ส่าหรับจ่ายยาให้ผู้ป่วยกรณีต่อไปนี้                                                                               

- จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามเวลาปกติ                                                                                                       
- จ่ายยาให้ผู้ป่วยกรณีไม่ตรงเวลารับประทานพร้อมใส่เหตุผลระบบจ่ายยา Feed ใช้ส่าหรบั 

3.2.4 จ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยการน่ายาออกมาเตรียมก่อนล่วงหน้า แล้วระบุเวลาที่จะให้ผู้ป่วย
รับประทานยา 

3.2.5 ระบบคืนยาใช้ส่าหรับคืนยาที่ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานตามกรณีต่างๆ เช่น Off ยา , Hold ยา 
, ผู้ป่วยกลับบ้าน , งดน้่า งดอาหาร เป็นอย่างน้อย 

3.2.6 ระบบย้ายวอร์ดใช้ส่าหรับกรณีผู้ป่วยย้ายไปวอร์ดอ่ืน โดยพยาบาลจะต้องท่าการน่ายา
ทั้งหมดออกจากกล่องเพ่ือน่าติดตัวผู้ป่วยไปท่ีวอร์ดปลายทางด้วย 

3.2.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติย้อนหลังของผู้ป่วยในระบบได้ทั้งหมดผู้ใช้งานสามารถ
ดูข้อมูลการแพ้ยา ข้อมูลอันตรกิริยาของยา (Drug Interaction) ในผู้ป่วยทุกราย เป็นอย่าง
น้อย 

3.2.8 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่อง Server หลัก เพ่ือให้รถเข็นแต่
ละคันสามารถดูข้อมูลกันและกันได้ 

3.2.9 ระบบการส่งข้อความ (Note)ประกอบไปด้วยงานหลัก 2 ส่วน ดังนี้ 
           -  การส่งข้อความระหว่างพยาบาลกันเอง เพ่ือส่งงานระหว่างกะ 
           -  การส่งข้อความระหว่างพยาบาลและเภสัชกร 

3.3 รูปแบบการพัฒนา 
3.3.1 สามารถท่างานบนระบบเครือข่ายได้ 
3.3.2 สามารถท่างานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า ที่มีลิขลิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย 
3.3.3 สามารถก่าหนดผู้ใช้งานได้ 
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3.4  เงื่อนไขเฉพาะ 

3.4.1 สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ (Volt)   
3.4.2 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.4.3 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่ อย่างน้อย 2 ปี 

นับจากวันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ ‘ 
 

4. เครื่องนับยาเม็ดอัตโนมัติ 
4.1   รายละเอียดท่ัวไป 

4.1.1 เครื่องนับเม็ดยา ใช้งานง่ายและสะดวกในการบ่ารุงรักษาตลอดจนการเติมยา 
4.1.2 มีความสามารถนับเม็ดยาได้ สามารถนับเม็ดยาได้ทุกรูปร่าง 
4.1.3 มี Mode นับเม็ดยา และ Mode เช็คสต็อกโดยสามารถนับได้สูงสุด 9,999 เม็ด 
4.1.4 มีจอภาพแสดงผลที่ตัวเครื่องแบบ LED แสดงผลนับเม็ดยาได้ไม่น้อยกว่า 4 หลัก 
4.1.5 มีแป้นพิมพ์ ชนิดตัวเลข (จาก 0 ถึง 9) และฟังก์ชั่นการใช้งาน 

 
4.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

4.2.1 มีอัตราความเร็วในการนับเม็ดยาสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 เม็ดต่อนาที 
4.2.2 สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 100-240 โวลท ์50/60 เฮิร์ต 

 
5. เครื่องแกะเม็ดยาส าหรับยาแผง 

5.1  รายละเอียดท่ัวไป 

5.1.1 เครื่องแกะเม็ดยาออกจากแผง 
5.1.2 เครื่องสามารถแกะเม็ดยาจากแผงได้ทุกรูปร่าง 
5.1.3 ตัวเครื่องมีแท่งแกะเม็ดยา (Puncher) ซึ่งสามารถปรับความสูงให้เข้ากับรูปร่างของยาจึง

ช่วยคงสภาพเม็ดยาที่ถูกแกะได้อย่างสมบูรณ์ 
5.1.4 มีปุ่มควบคุมความเร็ว (Speed) จึงสามารถควบคุมความเร็วในการแกะเม็ดยาได้ 
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5.1.5 ท่าความสะอาดง่ายเพียงเช็ดท่าความสะอาดด้วยผ้าชุบน้่าหรือใช้สารท่าความสะอาดร่วม

ด้วยในกรณีท่ีมีรอยสกปรกมาก 
 

5.2   คุณสมบัติเฉพาะ 

5.2.1 สามารถแกะเม็ดยาได้ไม่น้อยกว่า 200 เม็ดต่อนาที 
5.2.2 สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 100-240 โวลท ์50/60 เฮิร์ต 

 
6. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

            ใช้หลักเกณฑ์ราคา 

     7. ค่าปรับ 

กรณีทีป่ฏิบัติผิดสัญญา จะก่าหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.2๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์)  ของ
ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

     8.  เงื่อนไขอ่ืนๆ 

8.1 ผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
6,5๐๐,๐๐๐.00 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่สถาบันบ่าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เชื่อถือ   

8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาค่าบ่ารุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยราคาที่เสนอ เป็น
ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ในภาพรวมของทุกเครื่องในวันที่ยื่นเสนอราคา โดยต้องคิดแบบไม่รวม
อะไหล่ต่อปีไม่เกินร้อยละหนึ่ง (ไม่เกิน 1%) และแบบรวมอะไหล่ต่อปีไม่เกินร้อยละสาม(ไม่เกิน 3%) 
ของราคาเครื่องที่เสนอให้สถาบัน ฯ พิจารณา 
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8.3 ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบ HosXP , ระบบ Hospital 
Information System (HIS) และระบบอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล โดยการเชื่อมข้อมูลต้องเป็นแบบ
ทันทีทันใด (Real Time) รวมไปถึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มีทั้งหมด เพ่ือท่าให้ระบบสามารถ
ท่างานได้ 

8.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเขียนโปรแกรมให้สะดวกต้องผู้ใช้งานและสามารถพิมพ์รายงานได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

8.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจนกระทั่งสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
8.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและบ่ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 6 

ชุดให้กับผู้ซื้อทันทีเมื่อติดตั้งและส่งมอบงานเสร็จแล้ว 
8.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่านาญมาตรวจและบ่ารุงรักษาเครื่องเป็นประจ่าทุก 3 เดือน เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิม และ
ต้องส่งแผนการบ่ารุงรักษาแก่ผู้ใช้งานในวันส่งมอบ 

8.8 บริษัทต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงผลการบ่ารุงรักษาแก่ผู้ใช้งานทุกรอบของการเข้าบ่ารุงรักษา 
8.9 ในกรณีที่เครื่องหรือระบบขัดข้องขณะใช้งานบริษัทจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไขให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้ง หากไม่สามารถด่าเนินการได้ภายใน 24 
ชั่วโมง สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน 

8.10 มีโปรแกรมที่รองรับระบบยา ข้อมูลยา และข้อมูลผู้ป่วยที่จ่าเป็น เพ่ือความปลอดภัยในการบริหารยา 
เช่น Drug Interaction ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย ข้อมูลอื่นที่จ่าเป็นในการบริหารยาและสามารถ
แสดงผลหรือเตือนให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีค่าสั่งใช้ยาแต่ละชนิดนั้น 

8.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบ่ารุงเครื่องให้กับสถาบัน ฯ โดยเร่งด่วน กรณีถ้าเป็น
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานบริษัทต้องสามารถเปลี่ยนให้ได้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากไม่
สามารถด่าเนินการได้ภายใน 24 ชั่วโมง สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน 
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8.12 รายการทุกรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เก็บอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานทันที และเป็นรุ่นที่อยู่ในสายงานผลิต (Production line) และจ่าหน่าย ณ วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

8.13 ราคาที่เสนอในขั้นตอนที่เสนอราคา ต้องเป็นราคารวมเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
ทั้งนี้ราคาท่ีเสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องมีเพ่ือให้ครุภัณฑ์ท่ีส่งมอบสามารถ
ท่างานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพโดยสถาบัน ฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเติมจากราคาที่
เสนอตามข้อก่าหนด 

8.14 ผู้ที่ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ่าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ่าหน่ายในประเทศ
ไทย  โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา 

8.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสามารถบ่ารุงรักษาเครื่องและพัฒนาโปรแกรมให้เครื่องสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 10 ปี 

8.16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้ามาปรับปรุง Software ให้ใหม่กรณีท่ีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง Software โดยผู้
ยื่น ข้อเสนอราคาต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

8.17 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองมีอะไหล่ส่าหรับซ่อมบ่ารุงไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
8.18 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีทีมช่างดูแลรักษาระบบ โดยทีมช่างต้องผ่านการอบรมและมีเอกสารรับรองจาก

ประเทศผู้ผลิตโดยตรง มายื่นในวันที่ยื่นข้อเสนอ 
8.19 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท่าการติดตั้งโดยช่างที่ผ่านการอบรมการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงและทดลอง

จนสามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก่าหนดไว้พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

8.20 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันคุณภาพท้ังหมดโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่ อย่างน้อย 2 ปี รับ
จากวันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับและหลังจากหมดระยะเวลาประกัน 

8.21 ก่าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
8.22 ก่าหนดส่งมอบ 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

 


