
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องสลายต้อกระจกผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

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

1. ความต้องการ   เครื่องสลายต้อกระจกผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
2.1 เป็นอุปกรณ์เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมระบบตัดน  าวุ้นส่วนหน้า                       
(Anterior  Vitrectomy) ท างานด้วยไฟฟ้า 

3. คุณสมบัติทางเทคนิค 
 3.1 ตัวเครื่องมีลักษณะเป็นตู้มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีแผงหน้าปัทม์เป็นจอภาพสีแสดงการ
 ท างาน  ของเครื่องสามารถเลือกฟังก์ชั่นการท างานของเครื่องโดยสัมผัสที่หน้าจอ (Touch Screen) 
 3.2 ตัวเครื่องมีเสาน  าเกลือสร้างอยู่ภายใน สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ขึ นลงได้อัตโนมัติโดย      
 ควบคุม จากจอหน้าปัทม์หรือสวิทซ์เท้า 
 3.3 มี Remote Control เพ่ือควบคุมการท างานของเครื่อง   
 3.4 สามารถตั งโปรแกรมการท างานได้ล่วงหน้า  
 3.5 ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นการท างานอย่างน้อยดังนี   

  3.5.1 Phacoemulsification สลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถ่ีสูง โดยมีลักษณะการปล่อย 
 พลังงาน แบบ Exponential หรือ Automated Programmable Modulation (APM) 

  หรือ Torsional 
   3.5.2 Cortex (Irrigation / Aspiration) เพ่ือดูดเศษเซลล์ต้อกระจกออก 

  3.5.3 Anterior Vitrectomy ส าหรับการตัดน  าวุ้นตาส่วนหน้า 
 3.5.4 Coagulation (Diathermy) ส าหรับจี หยุดเลือด 

 3.6 ตัวเครื่องมีระบบปั๊มแบบ Peristaltic Pump สามารถปรับ Aspiration Rise Time ได้  
 3.7 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 
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4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
   4.1 Footswitch     จ านวน   1 ตัว 
 4.2 Remote Control    จ านวน  1 ชิ น  
 4.3 Sterilization Tray     จ านวน   3 ชิ น  
 4.4 Phaco Handpiece     จ านวน  3 ชิ น  
 4.5 Memory Card    จ านวน  1 ชิ น  
 4.6 I/A Handpiece    จ านวน   3  ชิ น  
 4.7 I/A Tip Straight    จ านวน   3  ชิ น  
 4.8 Cassette ส าหรับใช้ผ่าตัด   จ านวน   6  ชิ น  
 4.9 Anterior Vitrectomy    จ านวน   3  ชิ น  
 4.10 UPS     จ านวน  1  เครื่อง 

4.11 Phaco tip     จ านวน             3         ชิ น 

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
5.1 ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย 
5.2 รับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยถูกสาธิต มีอะไหล่จากโรงงานที่ผลิตไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5.3 ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี, ด้ามสลายต้อกระจกรับประกัน 6 เดือน 

6. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(ElectronicGovernment Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก าหนด 

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  ถนนติวานนท์  ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 

8. ระยะเวลาส่งมอบ  
    120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

9. วงเงินในการจัดหา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
     3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

10. วงเงินราคากลาง 
    3,500,000.00 บาท  (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
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12. หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
    งานพัสดุ  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่
ติดต่อและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่ 
    1. ทางไปรษณีย์ 
  งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  222  ม.1 ถนนติวานนท์  ต าบลบางตลาด   

อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
    2. E-mail inventory_ridhosp@hotmail.com 
 
 
 

      ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ 
           (แพทย์หญิงชนิยา  ศรีสุวรรณภรณ์) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ           ลงชื่อ.......................................... ...........กรรมการ 
   (แพทย์หญิงวรรัตน์  จองไพจิตรสกุล)                            (นางสาวสุรีพร  กุหลาบเพชรทอง) 
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