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ขอบเขตของงาน(Terms of reference : TOR) 
งานจัดซ้ือเตียงผาตัดท่ัวไป 

ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 

 
1. ความตองการ เตียงผาตัดท่ัวไป จํานวน 5 เตียง  
2. วัตถุประสงค เปนเตียงสําหรับทําการผาตัดท่ัวไป ทํางานดวยระบบอิเลคโตรไฮโดรลิค หรือระบบ

อิเลคโตรแมคคานิค พรอมอุปกรณการใชงาน สามารถจัดทาผาตัดไดสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมในการ
ใชงานกับผูปวย  

3. คุณลักษณะท่ัวไป  
3.1 เปนเตียงผาตัดระบบ Electro Hydraulically หรือระบบ Motor drive 
3.2 สามารถปรับทาดวยระบบไฟฟาผานรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย 
3.3 มีชุดแบตเตอรี่แบบไมตองบํารุงรักษาติดต้ังภายในฐานเตียง สามารถชารจไฟได ซ่ึงไมจําเปน   ตอง

เสียบปลั๊กไฟระหวางใชงาน 
3.4 มีชุดควบคุมฉุกเฉินติดตั้งบริเวณดานขางของเสาเตียงสวนบน ฝงซายมือหรือขวามือของผูปวย 

สามารถใชในกรณีท่ีรีโมทคอนโทรลเกิดขัดของ เพ่ือใหเตียงสามารถใชงานไดตามปกติ ซ่ึงการ
เลือกปรับทาตางๆ ตองกดพรอมปุมเปดเสมอเพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน 

3.5 เคลื่อนยายเตียงไดดวยระบบลอ 4 ลอ และสามารถล็อคเตียงใหอยูกับท่ีไดโดยใชเทาเหยียบ ซ่ึง
ออกแบบระบบล็อคใหอยูดานหัวเตียง 

3.6 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ของเตียง อยูท่ีรีโมทคอนโทรลและท่ีชุดควบคุมฉุกเฉิน 
3.7 สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดสูงสุดไมนอยกวา 360 กิโลกรัม 

4 คุณสมบัติทางเทคนิค  
4.1 พ้ืนเตียงแบงออกไดไมนอยกวา 4 สวน ทําดวยวัสดุโปรงแสงเอ็กซเรย บริเวณรอยตอระหวางสวน

รองรับหลังและสวนรองรับศีรษะสามารถเอ็กซเรยผานไดโดยไมมีโครงกีดขวางลําแสงเอ็กซเรย, 
ใตพ้ืนเตียงสามารถสอดถาดใสฟลมเอ็กซเรยได 

4.2 เบาะเตียงเปนแบบ multi-layer SFC หรือ Visco elastic สามารถปองกันการกดทับเนื่องจาก
การผาตัดเปนระยะเวลานาน 

4.3 ชวงบนของเสาเตียงหุมดวยยางหรือพลาสติกเพ่ือปองกันการสะสมของฝุนเขาไปภายใน สวนลาง
ของเสาเตียงหุมดวยเหล็กไมเปนสนิมชนิด stainless steel ซอนกันอยางนอย 3 ชั้น 

4.4 ฝาครอบฐานเตียงเปนชิ้นเดียวพ้ืนเรียบไรรอยตอ ทําดวยวัสดุ GFR (Glass fibre reinforced 
plastic) หรือ Stainless steels ซ่ึงเปนวัสดุท่ีทนตอแรงกระแทกและน้ํายาทําความสะอาด 

4.5 บริเวณเสาเตียงมีชองสําหรับเสียบรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย หรือใชเปนชองสําหรับการ Service 
เตียง จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง และมีอุปกรณรับสัญญาณ IR ในกรณีท่ีตองการใชงานรีโมท
คอนโทรลชนิดไรสายเพ่ิมเติมในอนาคต 

4.6 สวนรองรับหลังแบงเปนสองสวนและสามารถถอดสลับกับสวนรองรับขาได, สวนรองรับขาเปน
แบบ 2 ชิ้นสามารถปรับกางขาและพับลงได 
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4.7 มีราวบริเวณขางเตียงท้ัง 2 ขาง ขนาด 10 x 25 มิลลิเมตร สําหรับเปนท่ียึดจับของอุปกรณ
ประกอบการใชงาน 

4.8 สวนรองรับศีรษะสามารถปรับข้ึนไดไมนอยกวา 35 องศา และลงไดไมนอยกวา 45 องศา (ดวย
ระบบมือ) 

4.9 พ้ืนเตียงมีขนาดกวางไมนอยกวา 580 มิลลิเมตร (รวมราวขางเตียง) และยาวไมนอยกวา 2,000 
มิลลิเมตร 

4.10 สามารถปรับทาและควบคุมการทํางานของเตียงไดดวยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสายไดดังนี้ 
4.10.1 ปรับความสูงของพ้ืนเตียงข้ึนไดสูงสุด (ไมรวมความหนาของเบาะ) ไมนอยกวา 950 มิลลิเมตร 
4.10.2 ปรับความสูงของพ้ืนเตียงลงไดต่ําสุด (ไมรวมความหนาของเบาะ) ไมเกิน 600 มิลลิเมตร 
4.10.3 ปรับเอียงดานศีรษะต่ํา (Trendelenburg) ไดไมนอยกวา 25 องศา 
4.10.4 ปรับเอียงดานปลายเทาต่ํา (Reverse Trendelenburg) ไดไมนอยกวา 25 องศา 
4.10.5 ปรับเตียงเอียงซาย-ขวา ไดไมนอยกวา 15 องศา 
4.10.6 ปรับสวนรองรับหลังข้ึนไดไมนอยกวา 70 องศา 
4.10.7 ปรับสวนรองรับหลังลงไดไมนอยกวา 40 องศา 
4.10.8 ปรับพ้ืนเตียงสวนลําตัวดานบนและลําตัวดานลางใหเปนมุมงอลง (Flex) หรือเปนมุมงอ

ข้ึน (Reflex) ไดโดยแตละทาสามารถกดปุมเพียงปุมเดียว 
4.10.9 สามารถปรับพ้ืนเตียงกลับมาท่ีตําแหนงมาตรฐาน (Zero Position) ไดโดยกดปุมเพียงปุมเดียว 
4.10.10 มีปุมสําหรับเลือกการทํางานท้ังแบบ Normal mode และ Reverse mode 
4.10.11 ไดรับการรับรองมาตรฐาน IEC 60601-2-46 / CE Directive 93/42/EEC โดยมี

หลักฐานแสดงสามารถตรวจสอบได 
5 อุปกรณประกอบการใชงาน 

5.1 ท่ีรองรับแขนพรอมตัวยึดจับ (Arm board with clamp)  จํานวน 2 ชิ้น  
5.2 ฉากก้ันวิสัญญี (Anesthesia screen)      จํานวน 1 ชิ้น 
5.3 ท่ีรัดตัว (Body Strap)       จํานวน 1 ชิ้น 
5.4 ขาหยั่ง (Leg holder)       จํานวน 2 ชิ้น 
5.5 ตัวยึดจับอุปกรณ (Radial setting clamp)     จํานวน 3 ชิ้น 

6 เง่ือนไขเฉพาะ 
6.1 เปนผลิตภัณฑประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย ในกรณีท่ีเปนผลิตภัณฑในประเทศไทย 

ผลิตภัณฑรุนท่ีเสนอตองไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยเทานั้น และเปนเอกสารท่ียังไมหมดอายุ   

6.2 รับประกันคุณภาพเปนเวลาอยางนอย 2 ป  
6.3 มีคูมือฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ  
6.4 มีการสาธิตวิธีการใชและการดูแลบํารุงรักษาใหกับผูใช ใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง  
6.5 หากเกิดการชํารุดขัดของ เนื่องจากการใชงานตามปกติในระยะเวลารับประกัน ผูขายตองทําการ

แกไขใหใชไดภายใน 7 วันนับจากวันท่ีไดรับแจง หากเกินระยะเวลาท่ีกําหนด ผูขายตองหาเตียง
รุนเดียวกันหรือเทาเทียมมาใหผูซ้ือใชงานจนกวาจะดําเนินการแกไขจนเสร็จสิ้น  

6.6 ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อกตัวจริงท่ีระบุรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา และทํา 
เครื่องหมาย และลงหมายเลขขอ ตรงตามรายละเอียดท่ีกําหนดของทางราชการ  
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7.  ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย   
7.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
7.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
7.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว                       

      เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

7.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

7.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.7  เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
7.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกศูนยการแพทยปญญา            

นันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ 
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

7.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

7.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government  
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

7.11 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

7.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง      
ครบถวนในสาระสําคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

7.13  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ 
        ครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

8.  สถานท่ีดําเนินการติดตั้ง 
      ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน   ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด   อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
9. ระยะเวลาสงมอบพรอมติดตั้ง 
     120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย   
10. วงเงินในการจัดหา  
       8,400,000.- บาท  (แปดลานสี่แสนบาทถวน) ซ่ึงเปนราคารวมภาษี 7%   
11. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
       งานพัสดุ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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12. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเปดเผยตัวไดท่ี 
      12.1  ทางไปรษณีย 
          งานพัสดุ  ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          222  ม.1  ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด 
          อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
     12.2   E – mail : inventory_ridhosp@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 


