
ประกาศจังหวัดเชียงใหม

เรื่อง ประกวดราคาจางจางเหมาบริการฟอกไต ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางจางเหมาบริการฟอกไต ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท

(สิบหาลานสี่แสนสามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดเชียงใหม ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ



จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.sanpatonghospital.go.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๓๙๓

๑๗๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

จังหวัดเชียงใหม ผานทางอีเมล sanpatong_hos@sanpatonghospital.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลาง

กําหนดภายในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจังหวัดเชียงใหมจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.sanpatonghospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด)

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๗/๒๕๖๒

การจางจางเหมาบริการฟอกไต

ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม

ลงวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๒
 
                  จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางจางเหมาบริการ

ฟอกไต ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

                  งานจางเหมาเอกชนบริการฟอกเลือดสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย จํานวน ๑ รายการ

จํานวน ๑๑,๕๒๐ ครั้งตอป ราคากลางครั้งละ ๑,๓๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามรอยสี่สิบบาทถวน)    วงเงินในการจัดหา

คร้ังน้ี เปนเงินโดยประมาณ ๑๕,๔๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานสี่แสนสามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) 
 

 
ณ โรงพยาบาลสันปาตอง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัด ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)



                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๒๔๒ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกจังหวัดผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ



คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแตจังหวัดจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของจังหวัด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๗๗๑,๘๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสน

เจ็ดหมื่นหน่ึงพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
 

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหจังหวัดตรวจสอบความถูกตองในวันที๑่ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี
 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ
 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา



รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
 

                          ท้ังนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕

วัน นับถัดจากวันท่ีจังหวัดไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืน

ขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอ

ตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัดมี

สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน



                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          จังหวัดจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการท่ีไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย ที่

กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
 

                          (๑)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน

รอยละ ๑๕๐ (หน่ึงรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน

อัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
 

                          (๒)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ

งานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอ

หนวยตามสัญญา
 

                          (๓)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด

ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา

overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน

ทั้งหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา



ทั้งน้ี การจายเงินเพิ่มชดชเยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวด

สุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา
 

                          (๔)    จังหวัดจะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของการจาย

เงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามท่ีจังหวัดจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เวนแตกรณีทีจ่ังหวัดพิจารณา

เห็นวาปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบ

ตอการจายเงินคางานท่ีแลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ทั้งนี้ จังหวัด อาจจายเงินที่เพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจาย

เงินคางานงวดน้ันๆ และการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของจังหวัด

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

จังหวัด จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ีจังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุงโรงพยาบาลสันปาตอง ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติจัดสรรเงินคาจางดังกลาว

จากเงินบํารุงโรงพยาบาลสันปาตอง แลวเทานั้น และหากจังหวัดไมไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงโรงพยาบาล

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดสามารถยังเลิกการจัดจางได

                          ๑๑.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง



ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว
 

 
จังหวัดเชียงใหม

 ๘ มกราคม ๒๕๖๒



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนบริการฟอกเลือดส าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย  
                      จ านวน 1 รายการ 
 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  :  ด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลสันป่าตอง     
     วงเงินทั้งสิ้น ประมาณ 15,436,800.00 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)          
     
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   11 ธันวาคม  2561 

    เป็นเงิน 15,436,800.00 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)          
    ราคา/หน่วย 1,340.00 บาท (หนึ่งพันสามสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  :  ราคาท้องตลาด  3 ราย 
     4.1 บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จ ากัด        
     4.2 บริษัท คลินิคสามัคคีไตเทียม จ ากัด 
     4.3 บริษัท สบายใจไตเทียม จ ากัด  

6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
 ๑. นางสาวอรพรรณ  ศิริประกายศิลป์            ประธานกรรมการ …………………………………………………… 
    ๒. นางวิไลพร          มาลีเจริญ                    กรรมการ ………………………………………………………………. 
    3. นางสาววัชรา       แสงไพโรจน์              กรรมการ ………………………………………………………………. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเงื่อนไขประกอบการจ้างเหมาเอกชนบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
โรงพยาบาลสันป่าตอง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------------- 
1.รายละเอียดการจ้าง 
 การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จ านวนไม่น้อยกว่า 20 เตียง  ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง 
อ าเภอสนัป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.วงเงินที่จะจ้าง 
 จ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือด จ านวนไม่น้อยกว่า 20 เตียง โดยให้บริการ 3 ครั้ง/
เครื่อง/วัน สัปดาห์ละ 6 วัน ประมาณการเป็นจ านวนครั้งการให้บริการคิดเป็น 11,520 ครั้งต่อปี โดยคิด
อัตราค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครั้งละไม่เกิน 1,340 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน คิดเป็นวงเงิน
ในการจัดหาครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ 15,436,800.00 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) 
3.คุณสมบัติเฉพาะ 

1.   ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องไตเทียมใหม่พร้อมใช้งานส าหรับให้บริการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม
แก่ผู้ป่วย ณ หน่วยบริการ ไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง และมีเครื่องสามารถตรวจวัดภาวะความ
เพียงพอในการฟอกเลือด Adequacy (Kt/V) ได้ ขณะท าการฟอกเลือด อย่างน้อย 5 เครื่อง 

2.  ผู้รับจ้างได้จะต้องรับผิดชอบในการออกแบบ ปรับปรุง ตกแต่ง ดูแลสถานที่ ที่ให้บริการ         
ณ อาคารผู้ป่วยฟอกเลือด โรงพยาบาลสันป่าตอง และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด โดยให้มีความสวยงาม สะดวก สะอาด ปลอดภัย ถูกหลัก 

3.  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบงานไตเทียม ดังนี้ 
3.1  ติดตั้งระบบน้ าบริสุทธิ์รีเวอร์สออสโมซีสขนาดไม่ต่ ากว่า 800 ลิตร/ชั่วโมง โดย 

คุณภาพน้ าบริสุทธ์ที่ผลิตได้จะเป็นไปตามมาตรฐาน AAMI ภายใต้ระบบรับรอง
มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐานดังนี้ 
3.1.1   ส่วนประกอบของระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์ 

 ต้องมีชุด pre – treatment ซึ่งประกอบด้วย Particle filter, softener 
และ carbon filter 

 ต้องมีชุด carbon filter ในลักษณะสองถังวางต่อกันแบบอนุกรม 
 ต้องมีชุดผลิตน้ าบริสุทธิ์เป็นระบบ Reverse osmosis 
 ต้องมี Pre – RO filter ขนาดไม่ใหญ่กว่า 5 ไมครอน 

3.1.2  ส่วนประกอบของระบบการจ่ายน้ าบริสุทธิ์ 
   ระบบจ่ายน้ าต้องเป็นชนิดไหลวนกลับ ( recirculation loop) 

 
 
 
จ านวน    5     แผ่น                                                                                             แผ่นท่ี      1/5 
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   ถ้ามีถังเก็บน้ าบริสุทธิ์ ต้องมีระบบป้องกันการก่อตัวหรือการแพร่กระจาย
เชื้อโรคในระบบจ่ายน้ าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา โดยการใช้ filter ขนาด 0.2 
ไมครอน และ UV light 

   ถังเก็บน้ าบริสุทธิ์และท่อส่งน้ าบริสุทธิ์ต้องผลิตจากวัสดุไม่เกิดสนิม 
   ต้องมเีครื่องวัดความบริสุทธิ์ของน้ า (Conductivity meter หรือ resistivity 

meter หรือ TDS meter ) ชนิด on – line ในระบบจ่ายน้ าหรือในระบบ
ผลิตน้ าบริสุทธิ์ 

3.1.3   การบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์ 
 ต้องมีการตรวจคุณภาพของชุด pre – treatment เป็นประจ าอย่างน้อย

ต้องตรวจหาปริมาณคลอรีนในน้ าที่ไหลผ่านออกจาก carbon filter ถังแรก 
อย่างน้อยทุก 1 สัปดาห์ 

 ต้องมีการตรวจสอบความกระด้างของน้ าที่ไหลผ่านออกจากชุด softener 
เป็นประจ า อย่างน้อยทุก 1 สัปดาห์ และต้องมีการ regenerate สารกรอง
ชุดลดความกระด้างเป็นระยะ 

 ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชุด RO  เป็นประจ าทุกวัน 
3.1.4  การบ ารุงรักษาระบบการจ่ายน้ าบริสุทธิ์ 

   ต้องมีการอบฆ่าเชื้อในระบบจ่ายน้ าบริสุทธิ์อย่างน้อยทุก 6 เดือน ด้วยวิธีที่
เหมาะสม และต้องท าก่อนก าหนด เมื่อผลการเพาะเชื้อน้ าตัวอย่างจาก
ระบบจ่ายน้ าบริสุทธิ์พบแบคทีเรียมากกว่า 100 cfu/ml. 

   ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลา เช่น bacteria filter,
หลอดไฟ UV, air filter 

3.1.5  การตรวจคุณภาพน้ าบริสุทธิ์ 
   ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ าบริสุทธิ์จากต าแหน่ง ได้แก่ 

    - ต าแหน่งต้นทางของระบบจ่ายน้ าบริสุทธิ์ 
    - ปลายทางของระบบจ่ายน้ าบริสุทธิ์ 

- ต าแหน่งที่ใช้ล้างและเตรียมตัวกรองเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ าส่งเพาะเชื้อเป็น
ประจ าทุกเดือน 

   ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ าบริสุทธิ์จากต าแหน่งของน้ า dialysate ของเครื่อง
ไตเทียมแต่ละเครื่อง อย่างน้อย 2 เครื่องต่อเดือนหมุนเวียนกันจนครบทุก
เครื่องในเวลา 1 ปี ส่งเพาะเชื้อเป็นประจ าทุกเดือน 

   ต้องมีการส่งน้ าบริสุทธิ์ตรวจหาสารปนเปื้อนทางเคมีตามมาตรฐานของ
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 3.2  ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการไตเทียมท้ังหมด 
                                   3.2.1 ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าส าหรับไฟฟ้า 3 เฟส เพ่ือต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าส ารอง 
                                          ของโรงพยาบาล 
                              3.2.2 ติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟตก ไฟเกิน 
  3.2.3 จัดเดินระบบสายไฟ เพื่อจ่ายเข้าเครื่องไตเทียมตามจุดใช้งาน และระบบ 
                                          น้ าบริสุทธิ์, เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก่ียวข้องในงานบริการ 
 3.3 ติดตั้งอ่างล้างตัวกรองเลือดตามมาตรฐานสมาคมโรคไต  โดยแยกอ่างล้างตัว 
        กรองไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ และอ่างล้างตัวกรองที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B,C 

       3.4 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ที่จ าเป็น พร้อมให้บริการดังนี้ 
       3.4.1 อุปกรณ์และยาในการช่วยชีวิต ดังต่อไปนี้  

 -Oxygen supple (pipeline หรือ tank) 
 -Ambu bag 
 -Laryngoscope 
 -Endotracheal tube และ guidewire 
 -Oral air way (Mouth gag) 
 -เครื่องดูดเสมหะ หรือ Suction pipeline 
 -Adrenaline 
 -7.5% Sodium bicarbonate 
 -10% Calcium gluconate 
 -50% Glucose 
 โดยต้องจัดให้มีรถฉุกเฉินเพ่ือเก็บอุปกรณ์ข้างต้นไว้เป็นสัดส่วนและ 
 จะต้องมีการตรวจสอบไม่ให้ยาและเวชภัณฑ์เหล่านี้หมดอายุด้วย  
                                          (วันหมดอายุที่ระบุชัดเจนและไม่ต่ ากว่า 6 เดือน) 
 3.4.2 กระดานรองหลัง จ านวนอย่างน้อย 1 แผ่น 
 3.4.3 เครื่องชั่งน้ าหนักผู้ใหญ่ สามารถชั่งน้ าหนักผู้ป่วยพร้อมรถเข็น 

  จ านวนอย่างน้อย 1 เครื่อง 
 3.4.4 เสาให้น้ าเกลือ  จ านวนอย่างน้อย 2 ต้น 
  3.5  จัดหาวัสดุครุภัณฑส์ านักงาน 
   3.5.1  Nurse Station และเก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่      
                                  3.5.2  เก้าอ้ีนั่งพักส าหรับผู้ป่วยและญาติ 
   3.5.3  เก้าอ้ีปรับเอนได้ส าหรับผู้ป่วยฟอกเลือด จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ตัว 
   3.5.4  เตียงนอนชนิดไม่มีหัวเตียง       จ านวนไม่น้อยกว่า  2 หลัง 
   3.5.5  รถเข็นนอนส าหรับผู้ป่วย  จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ตัว 
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   3.5.6  โทรศัพทท์ี่ใช้ส าหรับติดต่อ  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
   3.5.7  โทรทัศน์        จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด  
   3.5.8 ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว ส าหรับเก็บยา  

          (ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิในตู้เย็น) และส าหรับเก็บอาหาร  อย่างละ 1  
                                  เครื่อง 

   3.5.9 ห้องฟอกเลือดมเีครื่องปรับอากาศ มีจ านวนเครื่องที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใน 
                                          หน่วยบริการ 
   3.5.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ Hard Ware ส าหรับบันทึก–ส่ง ข้อมูลผู้ป่วยใน 
             การเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก  สกส. และติดตั้งระบบ LAN ลงข้อมูล 
                                            ผู้ป่วยจ านวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
   3.5.13 รถเข็นส าหรับท าการพยาบาล      จ านวนไม่น้อยกว่า  2 ชุด 
   3.5.14 ถังท้ิงขยะแยกตามประเภท เช่น ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ พร้อมล้อขน 
                                            ขยะ จ านวนตามความเหมาะสม 

3.6  จัดหาวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการฟอกเลือด ดังนี้ 
  3.6.1  น้ ายาไตเทียม ชนิด A (Part A) และชนิด B (Part B) โดยชนิด A ตามความ

เหมาะสมในข้อบ่งใช้ (A ธรรมดา , A low calcium , AK3 , A low calcium 
+K3 , A K4) 

  3.6.2 ตัวกรองเลือดที่ใช้ในการฟอกเลือด (Dialyger) ชนิด Low Flux ใช้ซ้ าได้ 5 
ครั้ง และ High Flux ใช้ซ้ าไมเ่กิน 20 ครั้ง 

  3.6.3 ชุดสายส่งเลือด (Blood Line) พร้อม Set IV, Tranducer Protector ใช้ครั้ง
เดียว 

  3.6.4  เข็ม AVF ชนิดปลายแหลม No.15’’, 16’’,17’’ และเข็ม AVF ชนิด หรือ
ปลายทู่ (Button hole) No.15’’,16’’ 

  3.6.5 สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Heparin)  
  3.6.6 น้ ายาฆ่าเชื้อ 5% Sodium Hypochlorite, 4% Paracetic acid, 30% 

Citric acid, 70% Alcohol, Chlorhexidine  Paint, Providoiodine 
  3.6.7 Set ท าหัตถการต่าง ๆ เช่น Dressing Set, Insert DLC , Set Suture Set 

(รวมอุปกรณ์ส าลี, ผ้าก๊อซ, ผ้า Sterile) 
  3.6.8 น้ ายาท าความสะอาดมือ เช่น HibiScrub , Alcohol Hardrub 
  3.6.9 น้ าเกลือ ชนิด NSS 1,000 , 500 c.c 
  3.6.10 ถุงมือ Sterile , ถุงมือ Disposable No.6,7,7.5 
  3.6.11 Syring 50, 20 , 10 , 5 , 3 c.c. ตามล าดับ 
  3.6.12 เข็มฉีดยาชนิดใช้แล้วทิ้ง No.18 , 22 , 24 
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4. ในกรณีที่เครื่องไตเทียมช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องไตเทียม
ใหม่พร้อมใช้งานมาทดแทน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

5. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการบริการหลังติดตั้งระบบน้ า , ระบบไฟฟ้าและเครื่องไต
เทียม ทั้งค่าบ ารุงรักษาและอะไหล่ช ารุดเสียหายตลอดการใช้งาน 

6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาแพทย์เฉพาะทางโรคไต จ านวน 1 -2 คน เป็นที่ปรึกษารับผิดชอบดูแลผู้ป่วย
ที่หน่วยบริการ และเข้าร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยฟอกเลือดทุกคน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

7.    ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ท าหน้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน อย่างน้อย 1 
คน 

8. ผู้รับจ้างต้องจัดหาพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมไตเทียม หลักสูตร 4 เดือน หรือพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญไตเทียมไม่น้อยกว่า 2 คน ต่อรอบ ในอัตราที่สมาคมโรคไตฯ ก าหนด ซึ่งสามารถ
เป็นตัวแทนประสานงานกับผู้ว่าจ้างและดูแลหน่วยบริการซึ่งอยู่ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ
ของโรงพยาบาล (H.A.) 

9.     เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผู้รับจ้าง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
10. ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานสนับสนุนบริการ ดังนี้ ผู้ช่วยเหลือคนไข้, พนักงานท าความสะอาด  
11. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช าระค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าตอบแทน

ของแพทย,์ พยาบาล, พนักงานสนับสนุนบริการในหน่วยบริการเอง 
12. กรณีไม่มีพนักงานสนับสนุนบริการมาปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว้ 

ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไข จัดส่งพนักงานดังกล่าวมาปฏิบัติงานให้ครบตามท่ีก าหนดไว้ 
13. ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างภายในวันที่ 15 ของเดือน โดยส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บล่วงหน้าก่อน

ครบก าหนดวันช าระไม่น้อยกว่า 12 วัน (ส่งใบแจ้งหนี้ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป)หากวันที่ 
3 ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกไปให้ตรงกับวันท าการ และการช าระเงินค่าจ้างให้เลื่อนออกไป
ตามวันที่ผู้ว่าจ้างส่งใบแจ้งหนี้ด้วย  

14.  ผู้ว่าจ้างตกลงรับผิดชอบดูแลนึ่งของปราศจากเชื้อที่ใช้ในการท าหัตถการต่าง ๆ เช่น Dressing 
set , ชุด Forceps , ชุด AVF set, ชุดขวดนึ่ง โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงกับผู้รับจ้าง 

15.  ผู้ว่าจ้างตกลงรับผิดชอบในการดูแลก าจัดขยะติดเชื้อ เช่น ตัวกรอง, สายส่งเลือด, เข็ม และขยะ
ทั่วไป รวมถึง ขวดและampule ยา     

16. ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการ
ฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ของคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยม (ตรต.) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2557 

17. ผู้ รับจ้างต้องท าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์หรือธนารักษ์ พ้ืนที่  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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