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ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี1 ระบบ 

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

1. วัตถุประสงคในการใชงาน 

ใชสําหรับรับและจายยาอัตโนมัติสําหรับผูปวยนอกและผูปวยใน เพิ่มความปลอดภัยในการบริหารยา

สําหรับผูปวย เชน ปองกันการแพยาซ้าํ สามารถบริหารจัดการ Stock ยาทั้งชนิด ปริมาณ และวันหมดอายุได

แบบทันทีทันใด Real Time 

1.1   เคร่ืองจัดและจายยาอัตโนมัติ จํานวน 1 เคร่ือง 

1.1.1 เครื่องจัดยาและจายยาอัตโนมัติเหมาะสาํหรับจายยาใหผูปวยนอกและผูปวยใน โดย

สามารถแบงจายยาแบบ Unit-dose, Multi-dose และ ยา Pre-Pack ได 

1.1.2 เครื่องจัดและจายยาอัตโนมตัิ สามารถลดความคลาดเคลื่อนในการจัดและจายยาที่เกิดขึ้น

จาก Human Error ได 

1.1.3 เครื่องจัดและจายยาอัตโนมตัิ สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการบริหารยาของพยาบาลและ

ลดระยะเวลาในการจัดยาใหกับผูปวย 

1.2 รถเข็นจายยาอัจฉริยะ จํานวน  3  คัน  

1.2.1 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบริหารยาตามหลัก R6 ของพยาบาล 

1.2.3  เพื่อลดภาระงานในการบันทึกการใชยาของพยาบาล (MAR :Medication 

Administration Record) 

1.2.2 เพื่อใหมีการบันทึกเวลาการใหยาแบบทันทีทันใด (Real Time) ไดแมนยํา   

1.3  เคร่ืองนับยาเม็ดอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 

1.3.1   เพื่อใชในการนับเม็ดยาแตละชนิด โดยสามารถระบุจํานวนเม็ดยาได 

1.3.2 เพื่อใชในการเตรียมยากอนเขาสูระบบจัด จายยา 
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1.4  เคร่ืองแกะเม็ดยาสําหรับยาแผง จํานวน 1 เครื่อง 

1.4.1  เพื่อแกะเม็ดยาออกจากแผง ที่เปนแบบ blister ได 

1.4.2  เพื่อใชในการเตรียมยากอนเขาสูระบบจัด จายยา 

2. เครื่องจัดและจายยาอัตโนมัติ จํานวน 1 เคร่ือง 

2.1   รายละเอียดทั่วไป 

2.1.1 เครื่องจัดและจายยาอัตโนมัติ เหมาะสําหรับสําหรับจายยาผูปวยใน (In-Patient) 

2.1.2 สามารถจัดยาตามคําสั่งของแพทย โดยระบบจะเลือกยาที่ตองการ จํานวน และบรรจุลง

ซอง ตามขนาดและมื้อยาได 

2.1.3 เหมาะสําหรับการจายยาแบบ Unit-dose, Multi-dose และ ยา Pre-Pack 

2.1.4 ตัวเครื่องมีการออกแบบการวางกระบอกในชุดกลองยาหลัก (Main Unit) โดยเปนแบบ 

จัดเรียงกระบอกยาตามแนวรัศมีรปูทรงกระบอกที่มีแกนหมุนจากศูนยกลางสองชั้นหรือ

เปนแบบกระบอกบรรจุยาเรียงแถวเปนชั้นสไลดเลื่อน หรือเปนระบบอื่นที่ดีกวาในการ

ประหยัดพ้ืนท่ีการทํางานและความคลองตัวในระหวางปฏิบัติงาน 

2.1.5 เครื่อง สามารถพิมพ ชื่อผูปวย วอรด เตียง เวลาการรับประทานยา ชื่อยา วิธีรับประทาน

ยา คาํเตือน ขอควรระวัง หรือขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน รวมถึงสัญลักษณตางๆ ไดแกแถบ

สแกนบารโคดบนซองยา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปนไปตามหลักการของฉลาก

ยา RDU (Rational Drug Use) 

2.1.6 ผูใชสามารถตรวจสอบการทํางานของเครื่องท่ีหนาจอของตัวเครื่องได 

2.1.7 มีการใชระบบบารโคด (Bar Code) รวมกับระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่วิทยุ (RFID 

: Radio Frequency Identification) หรือเทคโนโลยีอื่นที่สามารถตรวจสอบความถูกตอง 

ในขั้นตอนการเติมยา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองระหวางยาและกระบอกยา 
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2.1.8 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการชีบ้งและสืบคนตําแหนงของกระบอกยา ดวยระบบตรวจสอบ

รหัสโดยใชความถี่วิทยุ (RFID) หรือไมโครชิป (ACRS-ll  Chip) สามารถระบุตาํแหนงได

โดยอัตโนมัติ 

2.1.9 จอภาพสีตองอยูภายในตวัเครื่อง มีขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว แบบระบบสัมผัส (Touch 

Screen Color LCD – 8 Inch) สามารถแสดงผลการทํางานของเครื่อง และสามารถสั่ง

การทํางานผานทางหนาจอ 

2.1.10 มีการตรวจสอบการนับจํานวนเม็ดยาโดยใชแสง (Photo Sensor) หรือใชระบบอื่นที่ดีกวา 

2.1.11 มีถาดใสยาแบบพิเศษ เพื่อใชกับเม็ดยาที่มีอัตราการใชนอยหรือเม็ดยาที่ตองหักแบง  

2.1.12 สามารถจัดยาตามใบสั่งยาไดโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะเลือกยาที่ตองการนับจํานวนเม็ดยา 

และบรรจุยาลงในซองตามขนาดยาและมื้อยา 

2.1.13 เครื่องสามารถทํางานรวมกับระบบ HIS ของสถาบัน ฯ ไดหรือทํางานแบบ Stand alone 

ไดเชนกัน (ในกรณีที่ระบบ HIS ยังไมพรอมใชงาน) 

2.1.14 มีชุดแบตเตอรี่สํารองเพียงพอตอการใชงานไมนอยกวา 30 นาที    

2.1.15 มีระบบการตรวจสอบยาและกระบอกยาใหตรงกันกอนเติมยาเขาเครื่องจัดจายยาอัตโนมัติ

เพื่อปองกันคลาดคลาดเคลื่อนทางยา 

2.2   คุณลักษณะเฉพาะ 

2.2.1 ตัวเครื่องและอุปกรณมีขนาดไมเกิน 1050 (กวาง) x 1000 (ยาว) x 2050 (สูง) 

มิลลิเมตร  

2.2.2 สามารถใชไดกับระบบไฟฟา 220 โวลต (Volt)  

2.2.3 สามารถบรรจุกระบอกยาไดสงูสุดไมนอยกวา 260 กระบอก ซึ่งกระบอกยาทุกกระบอก

จะมี RFID chip อยูใตกระบอก หรือ (ACRS-ll Chip) และมีระบบ Barcode ควบคุม 

2.2.4 ตัวเครื่องมีถาดใสยาพิเศษ  (DTA : Tablet Adapter) ไมนอยกวา 60 ชอง สามารถใสยา

ครึ่งเม็ดหรือยาแตกตางจากยาทั่วไปไดทุกรูปราง พรอมทั้งระบุตําแหนงที่เติมผานจอ 
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2.2.5 ตัวเครื่องหรือระบบสามารถอานบารโคดที่กระปุกยา เพื่อใชสําหรับตรวจสอบยากอนทํา

การเติมยา และในกรณทีี่กระปุกยาจากบริษัทผูผลิตไมมี barcode ตองมีระบบสามารถ

สราง barcode ขึ้นใหมและสามารถพิมพ barcode นั้นมาตดิที่กระปุกยาได  

2.2.6 ตัวเครื่องมีแทนตรวจจับ  RFID  เพื่ออาน RFID chip หรือมีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของกระบอกยาในข้ันตอนการเติมยาลงกระบอกยา 

2.2.7 ตัวเครื่องสามารถจัดทํากระบอกยาที่สามารถจายยาครึ่งเมด็หรือยาที่มีรูปทรงเฉพาะหรือ

กรณียาเปลี่ยนรูปแบบกระทันหันตามความตองการ โดยไมคดิคาใชจายเพิ่ม 

2.2.8 สามารถทําการจัดและจายยาไดไมนอยกวา 50 ซองตอนาที 

2.2.9 สามารถพิมพรายการบนซองบรรจุยา เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบารโคด 

(Barcode)  และรูปภาพได โดยบริษัทตองไมคิดคาใชจายเพิ่ม 

2.2.10 ตัวเครื่องมสีัญญาณเสียงและขอความแจงเตือน ในกรณีท่ีเครื่องทํางานผิดปกติ ไดแก ซอง

บรรจุยาหมด, ผาหมึกหมด, ยาหมด และประตูเครื่องปดไมสนทิ เปนอยางนอย 

2.2.11 ในกรณียาหมด เคร่ืองมีระบบตรวจสอบความถูกตองของชนิดยาและกลองยากอนการเติม

ดวยระบบ บารโคด (Barcode)  หรือระบบอ่ืนที่ดีกวา 

2.2.12 สามารถจัดทํารายงานจาํนวนยาตามจํานวนคงเหลือในเครื่อง แยกตามชนิดของยา 

2.2.13 สามารถจัดทํารายงานการจายยาตามจํานวนคนไข หรือตามรายการยา 

2.2.14 สามารถจัดทํารายการยาที่มีจํานวนคงเหลือนอยกวาหรือเทากับจํานวนขั้นต่ําที่ผูใชกําหนด

ไวในระบบ และมีระบบแจงเตอืนเม่ือยามีจํานวนคงเหลือนอยกวาหรือเทากับจํานวนขั้นต่ํา

ที่ผูใชกําหนดไวในระบบดวย 

2.2.15 สามารถทํางานรวมกับเครื่องตรวจสอบความถูกตองของยาได 

2.2.16 สามารถตรวจดูรายละเอียด ขอมูลการจัดยา ไดวา มีการจัดยาออกเปนมื้อใด มียาชนิดใด 

ในแตละมื้อบนหนาจอโปรแกรม 

2.2.17 สามารถแจงเตือนการทํางานของเครื่องใหผูใชทราบสถานะของเครื่องผานหนาจอ

โปรแกรม 
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2.2.18 ผูยื่นขอเสนอตองรบัประกันคุณภาพสินคาโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมตามท่ีผูใชตองการได

โดยผูย่ืนขอเสนอตองไมคิดคาใชจายเพิ่ม 

2.2.19 ผูยื่นขอเสนอตองไมคิดคาใชจายเพิ่มในการเขียนโปรแกรม เพิ่มเติมตามความตองการของ

ผูใชงานและตองจัดหาอุปกรณในกรณีที่ตองใชอุปกรณเสริมเพิ่มเติม 

2.2.20 ผูยื่นขอเสนอตองสามารถเขียนโปรแกรมเรียกดูรายงานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความตองการ

ของผูใชงาน โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม 

2.2.21 ผูยื่นขอเสนอตองรบัผิดชอบการ Calibrate กระบอกยาใหเขากับชนิดของเม็ดยาเทากับ

จํานวนกระบอกยาที่ติดตั้งโดยไมจํากัดเวลา 

2.2.22 ในกรณีตองการ Calibrate กระบอกยาเพิ่มเติม นอกเหนือจํานวนกระบอกยาที่ติดตั้งมา

ใหบริษัทผูชนะในการเสนอราคา เสนอราคา Calibrate กระบอกยาโดยรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม กาํหนดยื่นราคา เปนเวลา 3 ป นับแตวันท่ีคณะกรรมการรับเครื่อง 

2.2.23 ผูยื่นขอเสนอตองสงมอบวัสดุสิ้นเปลือง คือ ซองบรรจุยา หมึกพิมพ ใหเพียงตอการใชงาน 

เปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันสงมอบ โดยการคํานวณจากการใชจาก ปงบประมาณ พ.ศ. 
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2.2.24 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาวัสดุสิ้นเปลอืง (ซองบรรจุยาและหมึกพิมพ) โดยตนทุนไมเกิน 

2 บาทตอซอง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 

3. รถเข็นแจกยาอัจฉริยะ จํานวน  3  เครื่อง                                                                                          

3.1  คุณสมบัติของรถเข็นจายยาอจัฉริยะ 

3.1.1 เปนเคร่ืองทรงสี่เหลี่ยมมี Cassette เปดทางดานหนา ขนาดของตัวเครื่องไมเกิน 920 

(กวาง) x  560 (ลึก)  x 1100 (สูง) มิลลิเมตร 

3.1.2 มี Cassette จํานวนไมนอยกวา  ๒๐  ชอง พรอมกุญแจล็อครวม 

3.1.3 ตัวรถควบคมุดวยระบบโปรเซสเซอรเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรบนรถเข็นจายยาและมีระบบ 

wifi เพื่อใหรถเข็นแจกยาอัจฉริยะสามารถใชงานได 

3.1.4 มีหนาจอ Graphic LCD แสดงระดับแบตเตอรี่ของรถและอุณหภูมิภายในรถเข็น 
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3.1.5 มีชุดแบตเตอรี่ภายในตัวรถเข็น สามารถใชงานตอเนื่องไดอยางนอย  3  วัน และ 

STANDBY ไดอยางนอย  7  วัน โดยไมตองชารต 

3.1.6 มีระบบแจงเตอืนตางๆ ภายในตัวรถเข็น เชน แจงเตือนระดับแบตเตอรี่, แจงเตือนใหเสียบ

ปลั๊ก เปนอยางนอย 

3.1.7 มีระบบปลดล็อคฉุกเฉินเพื่อใหสามารถจายยาใหผูปวยกอน 

3.1.8 มีการปลดล็อค Cassette ในลักษณะดีดออก เมื่อใชงานรวมกับโปรแกรมควบคุม โดยมี

สัญญาณไฟแสดงที่ตัว  Cassette ที่ดีดออก หรือระบบอ่ืนที่ดีกวา 

3.1.9 มีการล็อค Cassette ดวยระบบกลไกภายใน มีสวนแสดงผลเพื่อบอกวากําลังปลดล็อคชอง

ใดอยู 

3.1.10 รถเข็นจายยาสามารถรองรับการเปลี่ยน Medication Cassette (Cassette ละไมนอยกวา 

20 ชอง)  โดยสามารถถอดออกไดทั้ง 20 Cassette พรอมกัน 

3.1.11 ตัวเครื่องผลิตจาก Aluminum และ ABS Plastic หรือวัสดุที่ดีกวา 

3.1.12 อุปกรณประกอบ สําหรับรถเข็น 1 คัน 

- คอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน 1 ชุด  

- ชุดอุปกรณสําหรับ Scan Barcode แบบไรสาย 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมรถเข็นจายยาอัจฉริยะ                                                                                          

3.2.1 ระบบตรวจสอบยาสามารถปลดล็อครถเข็นเพ่ือทําการตรวจสอบยา โดยตรวจสอบยาที่อยู

ในกลองเทียบกับขอมูลผูปวยและรายการยาของผูปวยที่แสดงบนหนาจอ 

3.2.2 ระบบดูขอมูลชวงเวลาการรบัยาของผูปวยในแตละวัน (Today) สามารถดูขอมูลชวงเวลา

รับยาของผูปวยตลอดทั้งวันได เพ่ือใหพยาบาลสามารถเตรียมยาไดลวงหนา 
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3.2.3 ระบบจายยาปกติใชสาํหรับจายยาใหผูปวยกรณตีอไปนี้                                                                               

- จายยาใหผูปวยตามเวลาปกติ                                                                                                       

- จายยาใหผูปวยกรณีไมตรงเวลารับประทานพรอมใสเหตุผลระบบจายยา Feed ใชสาํหรับ 

3.2.4 จายยาใหผูปวยโดยการนาํยาออกมาเตรียมกอนลวงหนา แลวระบุเวลาท่ีจะใหผูปวย

รับประทานยา 

3.2.5 ระบบคืนยาใชสาํหรับคืนยาที่ผูปวยไมไดรับประทานตามกรณีตางๆ เชน Off ยา , Hold ยา 

, ผูปวยกลับบาน , งดน้ํา งดอาหาร เปนอยางนอย 

3.2.6 ระบบยายวอรดใชสําหรับกรณผีูปวยยายไปวอรดอ่ืน โดยพยาบาลจะตองทําการนาํยา

ท้ังหมดออกจากกลองเพื่อนําตดิตัวผูปวยไปที่วอรดปลายทางดวย 

3.2.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลประวัติยอนหลังของผูปวยในระบบไดท้ังหมดผูใชงานสามารถ

ดูขอมูลการแพยา ขอมูลอันตรกิริยาของยา (Drug Interaction) ในผูปวยทุกราย เปนอยาง

นอย 

3.2.8 ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครื่อง Server หลัก เพ่ือใหรถเข็นแต

ละคันสามารถดูขอมูลกันและกันได 

3.2.9 ระบบการสงขอความ (Note)ประกอบไปดวยงานหลัก 2 สวน ดังนี้ 

           -  การสงขอความระหวางพยาบาลกันเอง เพื่อสงงานระหวางกะ 

           -  การสงขอความระหวางพยาบาลและเภสัชกร 

3.3 รูปแบบการพัฒนา 

3.3.1 สามารถทํางานบนระบบเครือขายได 

3.3.2 สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกวา ที่มีลิขลิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย 

3.3.3 สามารถกําหนดผูใชงานได 
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3.4  เงื่อนไขเฉพาะ 

3.4.1 สามารถใชไดกับระบบไฟฟา 220 โวลต (Volt)   

3.4.2 มีคูมือการใชงานเปนภาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.4.3 ผูเสนอราคาตองรับประกันคุณภาพสินคาโดยไมคิดคาบริการและคาอะไหล อยางนอย 2 ป 

นับจากวันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ ‘ 

 

4. เครื่องนบัยาเม็ดอัตโนมัติ 
4.1   รายละเอียดทั่วไป 

4.1.1 เครื่องนับเม็ดยา ใชงานงายและสะดวกในการบาํรุงรกัษาตลอดจนการเติมยา 
4.1.2 มีความสามารถนับเม็ดยาได สามารถนับเม็ดยาไดทกุรูปราง 
4.1.3 มี Mode นับเม็ดยา และ Mode เช็คสต็อกโดยสามารถนับไดสูงสุด 9,999 เม็ด 
4.1.4 มีจอภาพแสดงผลที่ตัวเครื่องแบบ LED แสดงผลนับเม็ดยาไดไมนอยกวา 4 หลัก 
4.1.5 มีแปนพิมพ ชนิดตัวเลข (จาก 0 ถึง 9) และฟงกชั่นการใชงาน 

 
4.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

4.2.1 มีอัตราความเรว็ในการนับเม็ดยาสูงสุดไมนอยกวา 350 เม็ดตอนาที 

4.2.2 สามารถใชกับระบบไฟฟา 100-240 โวลท 50/60 เฮิรต 

 

5. เครื่องแกะเม็ดยาสําหรับยาแผง 
5.1  รายละเอียดทั่วไป 

5.1.1 เครื่องแกะเม็ดยาออกจากแผง 

5.1.2 เครื่องสามารถแกะเม็ดยาจากแผงไดทุกรูปราง 

5.1.3   ตัวเครื่องมีระบบนําเม็ดยาออกจากแผงซึ่งสามารถชวยคงสภาพเม็ดยาที่ไดอยางสมบูรณ 
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5.1.4 ทําความสะอาดงายเพียงเช็ดทําความสะอาดดวยผาชุบน้ําหรือใชสารทําความสะอาดรวม

ดวยในกรณทีี่มีรอยสกปรกมาก 

 

5.2   คณุสมบัติเฉพาะ 

5.2.1 สามารถแกะเม็ดยาไดไมนอยกวา 200 เม็ดตอนาที 

5.2.2 สามารถใชกับระบบไฟฟา 100-240 โวลท 50/60 เฮิรต 

 
6. หลักเกณฑการพิจารณา 

            ใชหลักเกณฑราคา 

     7. คาปรับ 

กรณีทีป่ฏิบัติผิดสัญญา จะกําหนดคาปรบัเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.2๐ (ศูนยจุดสองศูนย)  ของ

ราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ 

     8.  เงื่อนไขอื่นๆ 

8.1 ผู ย่ืนเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ ในวงเงินไมนอยกวา  

6,5๐๐,๐๐๐.00 บาท (หกลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่ เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี

เชื่อถือ   

8.2 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาคาบาํรุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแลว โดยราคาท่ีเสนอ เปน

ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ในภาพรวมของทุกเครื่องในวันที่ยื่นเสนอราคา โดยตองคิดแบบไมรวม

อะไหลตอปไมเกินรอยละหนึ่ง (ไมเกิน 1%) และแบบรวมอะไหลตอปไมเกินรอยละสาม(ไมเกิน 3%) 

ของราคาเครื่องท่ีเสนอใหสถาบัน ฯ พิจารณา 
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8.3 ผูที่ชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการเชื่อมตอระบบ HosXP , ระบบ Hospital 

Information System (HIS) และระบบอื่นๆ ของโรงพยาบาล โดยการเชื่อมขอมูลตองเปนแบบ

ทันทีทันใด (Real Time) รวมไปถึงตองรบัผิดชอบคาใชจายอื่นๆ ท่ีมีทั้งหมด เพื่อทําใหระบบสามารถ

ทํางานได 

8.4 ผูยื่นขอเสนอตองเขียนโปรแกรมใหสะดวกตองผูใชงานและสามารถพิมพรายงานไดตามความ

ตองการของผูใชงาน 

8.5 ผูยื่นขอเสนอตองอบรม เจาหนาท่ีผูใชงานจนกระทั่งสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค 

8.6 ผูยื่นขอเสนอตองสงมอบคูมือการใชงานและบํารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 6 

ชุดใหกับผูซื้อทันทีเมื่อติดตั้งและสงมอบงานเสร็จแลว 

8.7 ผูยื่นขอเสนอตองสงเจาหนาที่ผูชํานาญมาตรวจและบํารุงรักษาเครื่องเปนประจําทุก 3 เดือน เปน

เวลาไมนอยกวา 2 ป นับแตวนัที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่ม และ

ตองสงแผนการบํารงุรกัษาแกผูใชงานในวันสงมอบ 

8.8 บริษัทตองสงเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงผลการบํารุงรักษาแกผูใชงานทุกรอบของการเขาบํารงุรกัษา 

8.9 ในกรณีที่เครื่องหรือระบบขัดของขณะใชงานบริษัทจะตองใหผูเชี่ยวชาญเขามาแกไขใหสามารถใช

งานไดตามปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากไดรับแจง หากไมสามารถดําเนินการไดภายใน 24 

ชั่วโมง สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับไมเกิน 5,000 บาทตอวัน 

8.10 มีโปรแกรมที่รองรับระบบยา ขอมูลยา และขอมูลผูปวยที่จําเปน เพื่อความปลอดภัยในการบริหารยา 

เชน Drug Interaction ประวตักิารแพยาของผูปวย ขอมูลอ่ืนที่จําเปนในการบริหารยาและสามารถ

แสดงผลหรือเตือนใหผูใชทราบเมื่อมีคําสั่งใชยาแตละชนิดนัน้ 

8.11 ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาอะไหลในการซอมบํารุงเครื่องใหกับสถาบัน ฯ โดยเรงดวน กรณีถาเปน

อะไหลที่ตองเปลี่ยนตามอายุการใชงานบริษัทตองสามารถเปลี่ยนใหได ไมเกิน 24 ชั่วโมง หากไม

สามารถดําเนินการไดภายใน 24 ชั่วโมง สถาบัน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับไมเกิน 5,000 บาทตอวัน 

 

 



 

 

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ        ลงชื่อ.......................................................กรรมการ                          

            (นายล่าํซาํ  ลักขณาภิชนชัช)      (นางสมพร  สวุรรณมาโจ) 

ลงชื่อ.......................................................กรรมการ                 ลงชื่อ.......................................................กรรมการ                              

          (นางสาวศิริรตัน  กสิณเวทย)                                              (นางวีรวรรณ  รัตนจันทา) 

      ลงชื่อ.......................................................กรรมการ                                              

                     (นางจงกล  มุกดาลอย) 
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8.12 รายการทุกรายการที่ผูย่ืนขอเสนอในครั้งน้ี ตองเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน เก็บอยูในสภาพ

พรอมใชงานทันที และเปนรุนที่อยูในสายงานผลิต (Production line) และจําหนาย ณ วันท่ีลงนาม

ในสัญญา 

8.13 ราคาที่เสนอในขั้นตอนท่ีเสนอราคา ตองเปนราคารวมเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว

ทั้งนี้ราคาที่เสนอตองรวมภาษมีูลคาเพิ่ม และคาใชจายตางๆ ที่ตองมีเพ่ือใหครุภัณฑที่สงมอบสามารถ

ทํางานไดอยางสมบูรณเต็มประสทิธิภาพโดยสถาบัน ฯ ไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพื่อเติมจากราคาที่

เสนอตามขอกําหนด 

8.14 ผูที่ย่ืนขอเสนอตองไดรบัการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศ

ไทย  โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 

8.15 ผูยื่นขอเสนอตองสามารถบํารงุรักษาเครื่องและพัฒนาโปรแกรมใหเครื่องสามารถใชงานไดตอเนื่องไม

นอยกวา 10 ป 

8.16 ผูยื่นขอเสนอตองเขามาปรับปรุง Software ใหใหมกรณีที่บรษิัทมีการเปลี่ยนแปลง Software โดยผู

ยื่น ขอเสนอราคาตองไมคิดคาใชจายเพิ่ม 

8.17 ผูยื่นขอเสนอตองรับรองมีอะไหลสําหรับซอมบํารุงไวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 

8.18 ผูยื่นขอเสนอตองมีทมีชางดูแลรักษาระบบ โดยทีมชางตองผานการอบรมและมีเอกสารรบัรองจาก

ประเทศผูผลิตโดยตรง มายื่นในวันท่ียื่นขอเสนอ 

8.19 ผูยื่นขอเสนอตองทําการติดต้ังโดยชางที่ผานการอบรมการตดิตั้งจากบริษัทผูผลิตโดยตรงและทดลอง

จนสามารถใชงานไดตามคณุลักษณะเฉพาะที่กําหนดไวพรอมทั้งสามารถเชื่อมตอกับระบบ

สารสนเทศของโรงพยาบาลไดโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม 

8.20 ผูยื่นขอเสนอตองรับประกันคุณภาพทั้งหมดโดยไมคิดคาบริการและคาอะไหล อยางนอย 2 ป รับ

จากวันท่ีคณะกรรมการลงนามตรวจรับและหลังจากหมดระยะเวลาประกัน 

8.21 กําหนดยืนราคา ไมนอยกวา 90 วัน 

8.22 กําหนดสงมอบ 180 วัน นบัจากวันลงนามในสัญญา 

 


