
       ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
        ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์  

         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๒ 

1. ความเป็นมา 
           โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบก มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลและการ
ส่งเสริมสุขภาพ  ให้กับทหารและประชาชนทั่วไป มีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สาย พ. เพ่ือใช้ในการ
ตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย  และอ านวยความสะดวกในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเจ็บที่มารับบริการให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส าหรับการจัดหาครั้ง
นี้เป็นการเช่าเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์   จ านวน  ๘  เครื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือใช้ในการรักษาผู้เจ็บป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาล 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
           3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
           3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ    
           3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
           3.5 ไม่เป็นเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
           ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
           3.๗ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
           3.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุร
สีห์ ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
           ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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            ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
             ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
             ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
       4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
             ๔.๑  เครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์   จ านวน  ๘ เครื่อง 

- คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่  ๑๐๙/๓๘ 
         5. ระยะเวลาด าเนินการ          
     ตั้งแต่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐  กันยายน 256๓ 
          6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
              ภายใน   ๖0 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
          7. วงเงินในการจัดหา 
               7.1 เงินงบประมาณโครงการ   ๓,๙๑๖,๒๕๐.- บาท โดยมีอัตราค่าเช่าดังนี้ 
    
ล าดับ         รายการ 

     (ประเภทสิทธิ) 
อัตราค่าเช่าต่อครั้ง (รอบ) 
ไม่เกิน (บาท) 

ประมาณการจ านวนครั้ง 
ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

   รวมเงิน 
    (บาท) 

  ๑ เงินสด        ๑,๒๗๕       ๒๕๐ ๓๑๘,๗๕๐ 
  ๒ หลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) 
       ๑,๒๗๕       ๒๕๐ ๓๑๘,๗๕๐ 

  ๓ ประกันสังคม (ปส.)        ๑,๒๗๕       ๒๕๐ ๓๑๘,๗๕๐ 
  ๔ กรมบัญชีกลาง        ๑,๖๐๐       ๑,๘๕๐ ๒,๙๑๖,๒๕๐ 
 รวมทั้งสิ้น        ๒,๖๐๐ ๓,๙๑๖,๒๕๐ 

 
          8. ข้อก าหนดอื่นๆ 
        ๘.๑ พิจารณาราคารวมต่ าสุด และต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ 
         ๘.๒ มีคู่มือ แสดงชื่อ ยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ของสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ที่จัดหาครั้งนี้ 
พร้อมทั้งบ่งชี้สาระส าคัญให้ตรงกันกับในแคตตาล็อก (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) อย่างชัดเจน ประกอบการ
ใช้งานและการบ ารุงรักษาอย่างละ  ๑  ชุด            
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              ๘.๓ ต้องมีช่างผู้ช านาญประจ าประเทศไทยและมีอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

    ๘.๔ รับประกันคุณภาพเครื่องมือทุกชิ้นส่วนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   และระหว่างการ
ประกันหากมีชิ้นส่วนใดของเครื่องเกิดชัดข้องตามปกติวิสัยของการใช้งาน  บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าบริการและอะไหล่ในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่อง อะไหล่ต้องเป็นของแท้ 
ของใหม่ 

     ๘.๕ สิ่งอุปกรณ์ที่ยื่นเสนอตามรายการข้างต้น ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและ
ไม่เป็นของเก่าเก็บ 

      ๘.๖ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ปรับปรุงและออกแบบสถานที่ติดตั้งให้เหมาะสม ส าหรับการติดตั้ง
เครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องไตเทียม หากการติดตั้งเครื่องไตเทียม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคาร สถานที ่หรือระบบสาธารณูปโภค หรือเกิดความเสียหายอ่ืนใดต่อผู้เช่า 
ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า 

       ๘.๖ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์ส าหรับเครื่องไตเทียมท่ีได้มาตรฐานสากลและ
เพียงพอส าหรับการฟอกเลือด รวมทั้งดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า 

        ๘.๗ ผู้ให้เช่าจะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ าประปา พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์
น้ าประปาที่ใช้กับเครื่องไตเทียมภายในห้องฟอกเลือดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า 

        ๘.๘ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบไฟส่องสว่างภายในห้องฟอก
เลือดให้เหมาะสมและเพียงพอด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า                                                    
           9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่ 
สถานที่ติดต่อ แผนกส่งก าลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย ต าบลลาดหญ้า  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐  โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๘-๙๒๓๓ – ๔  ตอ่  ๕๑๐๙๕ 
เว็บไซต์ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ www.srshos.go.th        
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้เสนอแนะวิจารณ์ หรือมี
ความเห็นด้วย 
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                       คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 

 

                            พันเอกหญิง                                            ประธานกรรมการ 

                                              ( สุกัญญา       จันทร์อารีย์  ) 

                            พันตรี                                                    กรรมการ 

                                              ( บัณฑิต        ทัศบุตร) 

                             ร้อยเอกหญิง                                            กรรมการ 

                                                ( มาริษา       กฤษณานนท์ ) 

 


