7/12/2559

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญ ชวน

ประกาศโรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
เรื่อง ประกวดราคาเชาสิ่งอุปกรณสายแพทยครั้งที่ ปช.๑/๖๐ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี มีความประสงค จะประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
เครื่องไตเทียม
จํานวน
๑
ระบบ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาเชาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงพยาบาลอา
นันทมหิดล ลพบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา ในระหวางวันที่ ........................ ถึงวันที่
........................
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.ananhosp.go.th,www.gprocurement.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๖๗๘-๕๘๙๑-๕ ตอ ๓๘๖๒๗ ในวันและเวลา
ราชการ
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
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ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(พลตรีนิมิตร สะโมทาน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่ อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาเชาสิ่งอุปกรณสายแพทยครั้งที่ ปช.๑/๖๐ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)
ตามประกาศ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
ลงวันที่
ธันวาคม ๒๕๕๙
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงพยาบาล" มีความประสงคจะประกวดราคาเชา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
เครื่องไตเทียม
จํานวน
๑
ระบบ
ซึ่งพัสดุที่จะเชานี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ฉบับนี้
โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญามาตรฐานหนวยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ ผนวก๑
ผนวก๑.pdf
๑.๘ ผนวก๒
ผนวก๒.pdf
๑.๙ ผนวก๓
ผนวก๓.pdf
๑.๑๐ ผนวก๔
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ผนวก๔.pdf
๑.๑๑ ผนวก๕
ผนวก๕.pdf
๑.๑๒ Performance
Performance๑-๖๐.PDF
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ ทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับราย
จาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
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(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว
ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๔.๓) สําเนาเอกสารรับรองตราประทับ (กรณีระบุการลงชื่อผูกพันตองประทับ
ตราบริษัท/หาง/ราน)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) เอกสารแสดงผลงานกับโรงพยาบาลภาครัฐ ที่ใหบริการเครื่องไตเทียมใน
หนวยไตเทียม อยางนอย ๔๐ เครื่อง
(๔.๒) เอกสารแสดงผลงานที่ผานการรับรองมาตรฐานของสมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย
(๔.๓) เอกสารแสดงผลงานกับโรงพยาบาลภาครัฐในขนาดมากกวา ๔๐๐ เตียง
ในหวงระยะเวลาไมเกิน ๕ ป
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา
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รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสง
มอบพัสดุให ณ อาคารเอนกประสงค กองสุขภาพจิตและฟนฟูสมรรถภาพทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาเชา
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ เครื่องไตเทียม ๑ ระบบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ภาคผนวก ๑-๕) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเ พื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนีโ้ รงพยาบาลจะยึดไวเปนเอกสาร
ของทางราชการ
๔.๕ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคาเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรม
การฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และโรงพยาบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดัง
กลาว
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
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๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๗๙๙,๔๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสน
เกาหมื่นเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบบาทถวน)
๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงพยาบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอราคา
ในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวางหลัก
ประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับทาง
ราชการ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ โรงพยาบาลจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะ
คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โรงพยาบาลจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังนี้
๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ เครื่องไตเทียม
(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ๔๐
(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ตัวแปรหลัก)
กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ๖๐
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๖.๓ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคาเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงพยาบาลเทานั้น
๖.๔ โรงพยาบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงพยาบาลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาเสนอได โรงพยาบาลสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๖ โรงพยาบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดเชาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงพยาบาลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาเสนอจะเรียกรอง คาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งโรงพยาบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน
๖.๗ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ โรง
พยาบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และโรงพยาบาลจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล การเสนอ
ราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาเชา
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงเชา โรงพยาบาลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
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แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาเชาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหโรงพยาบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงพยาบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูใหเชา) พนจากขอผูกพันตามสัญญาเชาแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาเชาขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาเชา ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่เชาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๓ ป นับถัดจากวันที่ผูเชารับมอบ โดยผูใหเชาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๒ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการเชาครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายรับสถานพยาบาล (ดําเนินงาน)
ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อโรงพยาบาลไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
รายรับสถานพยาบาล (ดําเนินงาน) ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๖๒ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อโรงพยาบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลงเชาสิ่งของ
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชา จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่เชาดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
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7/8

7/12/2559

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูใหเชาสั่ง หรือเชาของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่เชาดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งโรงพยาบาลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ โรงพยาบาลจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา ใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
ธันวาคม ๒๕๕๙
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รายละเอียดการเช่าเครื่องไตเทียม
หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลอานันทมหิดล
แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่........../60 ลงวันที่......................
1. วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ บริก ารฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทียมแก่ ผู้ป่ว ยโรคไตในพื้น ที่อ าคาร
เอนกประสงค์ กองสุขภาพจิตและฟื้นฟูสมรรถภาพทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
2. ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุง พื้น ที่ภายในหน่วยไตเทียมตาม
พื้นที่ ที่โรงพยาบาลกาหนดให้ จัด ตั้งเป็นหน่วยไตเทียม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ๑)
ตามมาตรฐานการให้ บริ การการฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย มในสถานพยาบาล ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข จัด หาอุป กรณ์สานั กงานที่จ าเป็น สาหรับ หน่วยไตเทียมตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่ ง
ประเทศไทยเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ของหน่วยไตเทียมที่ดี ดังนี้
๒.๑ Nurse Station และเก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่
๒.๒ เก้าอี้นั่งพักสาหรับผู้ป่วยและญาติ
๒.๓ รถเข็นนอนสาหรับผู้ป่วยอย่างน้อย 2 คัน
๒.๔ รถเข็นนั่งสาหรับผู้ป่วยอย่างน้อย 4 คัน
๒.๕ โทรศัพท์ไร้สายอย่างน้อย ๒ เครื่อง
๒.๖ โทรทัศน์ อย่างน้อย ๑๐ ชุด
๒.๗ ตู้เย็นเก็บยา อย่างน้อย ๑ ตู้
๒.๘ เครื่องปรับอากาศ จานวนเครื่องที่เหมาะสมกับพื้นที่หน่วยบริการ
๒.๙ ชุดคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๒ ชุด สาหรับ
2.9.1 บั นทึก และ ส่ งข้ อมูลผู้ป่ วยในการเบิก ค่า รักษาพยาบาลจากสานั กงานกลาง
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
2.9.2 ติดตั้งระบบ LAN สาหรับลงข้อมูลผู้ป่วย พร้อมเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer)
๒.๑๐ รถเข็นสาหรับทาการพยาบาลอย่างน้อย ๒ ชุด
๒.๑๑ รถเข็นช่วยกู้ฟื้นคืนชีพ (Emergency Cart)
๒.๑๒ ถังทิ้งขยะ (พร้อมล้อขนขยะ) แยกตามประเภท เช่น ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ
3. ผู้ให้เช่าต้องเสนอรายละเอียด พร้อมคุณ ลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกของเครื่องไตเทียม
ที่ใช้ติดตั้งในหน่วยไตเทียม อย่างน้อย 20 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก 2)
4. ผู้ ใ ห้ เช่ า ต้ องเสนอรายละเอี ยด พร้อ มคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะและแคตตาล็ อ กของอุ ป กรณ์
ที่จาเป็นต้องใช้ในการฟอกเลือดแต่ละครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก 3) ประกอบด้วย
4.๑ น้ายา Hemodialysate Part A , Part B
4.๒ ตัวกรองเลือด (Dialyzer) สามารถเลือกใช้ได้ ๒ ชนิด ดังนี้
4.๒.๑ แบบที่มีประสิทธิภาพในการกรองธรรมดาเป็นเส้นใยสังเคราะห์ชนิด
Polysulfone หรือPolyethersulfone
4.๒.2 แบบที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงเป็นเส้นใยสังเคราะห์ชนิด Polysulfone หรือ
Polyethersulfone
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-24.๓ สายส่งเลือด Blood line และ IV Sets
4.๔ ๐.๙% NaCl
4.๕ Heparin
4.๖ Disinfectant
4.๗ Transducer Protector
4.๘ AV Fistula needles
4.๙ วัสดุต่างๆ เช่น Syringe, Cotton, Gauze, Plaster
5. ติด ตั้งเครื่องบาบัดน้าบริสุทธิ์ Reverse Osmosis (R/O) แบบ Direct feed Water system
มีกาลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งผู้ให้เช่าต้องมีการนาเสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องบาบัด น้าบริสุทธิ์ฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก 4) สาหรับใช้ในการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมตามมาตรฐานที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกาหนด พร้อมเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่า ยในการ
ซ่อม ปรนนิบัติบารุงเชิงป้องกัน และดูแลรักษาเครื่องกรองน้าบริสุทธิ์ระบบ Reverse Osmosis (R/O) ตลอด
ระยะเวลาที่ไ ด้ทาสัญญารับ จ้ างบริการรวมถึงอะไหล่ต่า งๆที่จ าเป็นต้องเปลี่ยน และจะต้องซ่อมแซมแก้ไ ข
ให้สามารถใช้งานเครื่องไตเทียมได้ภายใน ๒4 ชั่วโมง
6. ผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ที่จาเป็น พร้อมให้บริการดังนี้
6.๑ เครื่องตรวจวัด คลื่นไฟฟ้า หัวใจ (EKG Monitoring ๑๒ Leads) สามารถพิมพ์เอกสาร
แสดงผลขนาด A๔ ได้อย่างน้อย ๑ เครื่อง
6.๒ เครื่องกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Defribrillator) อย่างน้อย ๑ เครื่อง
6.๓ ชุดอุปกรณ์ช่วยกู้ฟื้นคืนชีพ ดังนี้
6.3.1 เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambubag) อย่างน้อย 1 ชุด
6.3.2 กระดานรองหลัง (Pad slide) อย่างน้อย ๑ แผ่น
6.3.3 ชุด Suction พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อย 1 ชุด
6.3.4 ยาที่จาเป็นในการช่วยกู้ฟื้นคืนชีพ
6.3.5 ชุดให้ Oxygen พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อย ๑ ชุด
6.3.6 Laryngoscope พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อย ๑ ชุด
6.3.7 Endotracheal tube พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อย ๑ ชุด
6.3.8 Oral air way (Mouth gag) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อย ๑ ชุด
6.๔ เครื่องตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อย ๑ เครื่อง
6.๕ เครื่องตรวจวัดค่า Oxygen ในเลือด (Pulse Oxymeter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
อย่างน้อย ๑ เครื่อง
6.๖ เครื่องให้สารน้าทางหลอดเลือดดา (Infusion Pump) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
อย่างน้อย ๑ เครื่อง
6.๗ เครื่องชั่งน้าหนักผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างน้อย ๑ เครื่อง
6.๘ เสาให้น้าเกลือ อย่างน้อย ๒ ชุด
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-36.๙ เครื่องวัดความดันโลหิต
6.9.1 แบบ Digital อย่างน้อย ๒ เครื่อง
6.9.2 แบบ Manual อย่างน้อย ๑ เครื่อง
7. ผู้ให้เช่า ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยแพทย์และพยาบาลที่มีค วามเชี่ยวชาญ
ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
8. ผู้ใ ห้เช่า ต้อ งจั ด หาพยาบาลวิชาชี พผู้เชี่ย วชาญด้า นไตเทีย ม เพื่ อปฏิบั ติง านภายในหน่ว ย
ไตเทียมตามมาตรฐานที่สมาคมโรคไตกาหนด และในกรณีที่มีเจ้า หน้า ที่พยาบาล ลาหรือ ฝึกอบรม ผู้ให้เช่า
เป็นผู้จัดหามาทดแทน
9. ผู้ให้เช่า ต้องเป็นผู้ด าเนินการบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยมารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ผ่า นระบบ Internet เพื่อเบิกค่า บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ค่ายา Erythropoietin (สาหรับผู้ป่วย
สิทธิประกันสังคม และประกันสุขภาพ) และค่าบริหารยาฉีด
10. ยาชนิดอื่นๆสาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จะบริหารจัดการโดยโรงพยาบาลอานันทมหิดล
11. ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาลายขยะติดเชื้อ
12. ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซัก อบ รีด ผ้าทีใ่ ช้ในหน่วยไตเทียม
13. ผู้ให้เช่า ต้องเป็นผู้รับผิด ชอบค่าใช้จ่า ยในการทาให้ปราศจากเชื้อ เช่น Sterile Set ที่ใ ช้ใ น
หน่วยไตเทียม
14. ผู้ให้เช่าต้องจัดเตรียม และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของระบบการรับ-ส่งผู้ป่วย (เวรเปล)
15. ผู้ให้เช่าต้องจัด เตรียมระบบไฟฟ้า พร้อมสารองไฟ เพื่อให้หน่วยไตเทียมสามารถดาเนินการ
ได้เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
16. ผู้ให้เช่าต้องจัดเตรียม และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของระบบการผลิตออกซิเจนเพื่อใช้กับผู้ป่วย
ในหน่วยไตเทียม
๑7. ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงดูแลรักษาเครื่องไตเทียมเป็นประจ า
ทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้ทาสัญญาเช่า รวมถึงอะไหล่ต่างๆที่จาเป็นต้องเปลี่ยน และจะต้องซ่อมแซม
แก้ไขให้สามารถใช้งานเครื่องไตเที ยมได้ภายใน ๒4 ชั่วโมง หรือเร็วกว่านี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก 5) ในกรณี เครื่องไตเที ยมที่ใ ห้ บริ การช ารุด เสีย หาย ผู้ใ ห้ เช่ า ต้อ งจัด หาช่ า งที่มี ประสบการณ์
มีค วามสามารถในการซ่อม เครื่อ งไตเทียม ให้ อยู่ใ นสภาพพร้อ มใช้ง าน และจั ด หาเครื่ องไตเทียมสารอง
อย่างน้อย 2 เครื่อง เพื่อทดแทน
๑8. ผู้ให้เช่าต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในการจัดเตรียมเอกสารตามระบบคุณ ภาพ
ที่ทาง โรงพยาบาลด าเนินการอยู่ รวมทั้งควบคุมคุณ ภาพเพื่อให้ได้ การรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดตามที่
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กาหนด
๑9. กรณีผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการกับผู้ใ ห้เช่าได้รับความเสียหาย เกิดการฟ้องร้องและด าเนินคดี
กับ ทางโรงพยาบาลอานัน ทมหิ ด ล หากความเสีย หายนั้น เกิ ด ขึ้ น จากความบกพร่อ งของเครื่ องไตเที ย ม
หรืออุปกรณ์ไตเทียมหรือกระบวนการให้บริการของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่ามีหน้า ที่ต้องรับผิด ชอบในความเสียหาย
ดังกล่าว
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-420. ผู้ใ ห้เช่าต้องรวบรวมจ านวนการให้บริการ โดยรวบรวมจานวนการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑
ถึงวัน สุดท้ายของเดือน เพื่อสรุปจานวน และยอดค่าบริการให้แก่ผู้เช่า หรือตัวแทนผู้เช่า และทาการเบิกจ่า ย
เป็น ค่าเช่า ให้กับ ผู้ให้เช่าในเดือนถัดไป
21. ผู้ใ ห้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่า จะต้องยึดถือ และปฏิบัติต ามกฎระเบียบข้อ บังคับทั่วไป
ที่ทางผู้เช่า กาหนดให้ผู้เช่า และพนักงานของผู้เช่า ตลอดจนการพัฒนาระบบคุณ ภาพ เพื่อให้ได้การรับ รอง
มาตรฐานตาม วิสัยทัศน์และพันธะกิจของผู้เช่า และผู้เช่าจะกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
22. วงเงินประมาณการเช่าเครื่องไตเทียม (ระยะเวลาเช่า 3 ปี)
22.1 วงเงิน 15,989,400.- บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ใช้จ่ายจาก เงินรายรับสถานพยาบาล (งบดาเนินงาน – ค่าใช้สอยอื่นๆ (ข้อ 3.12.1) ปีงบประมาณ 2560,
2561 และ 2562
22.2 การเสนอราคา ผู้ใ ห้เช่า จะต้องเสนอราคาค่าเช่า เครื่องไตเทียม โดยแบ่งตามกลุ่ม
สิทธิของผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
22.2.1 สิทธิกรมบัญชีกลาง
22.2.2 สิทธิประกันสังคม
22.2.3 สิทธิประกันสุขภาพ
ประมาณการจานวนครัง้
ราคาเสนอเช่ารายครัง้
ของการฟอกเลือดต่อปี
กรมบัญชีกลาง
3,220
ไม่เกิน 1,600.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประกันสังคม
40
ไม่เกิน 1,400.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกันสุขภาพ
87
ไม่เกิน 1,400.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ 1. จานวนครั้งของการฟอกเลือดตามตารางนี้ เป็นการประมาณการในการคิดคานวณค่าใช้จ่าย
ในการชาระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นรายปี ซึ่งอาจมีจานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ประมาณการ
ไว้ก็ได้ แต่โรงพยาบาลจะจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าตามจานวนครัง้ ของการฟอกเลือดที่เกิดขึ้นจริง
2. ราคาที่ผู้เสนอราคาจะเสนอในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ได้มาจากผลรวมที่ได้
จากการคานวณตามตัวอย่างการคานวณค่าเช่าท้า ยนี้ ใช้เป็นราคารวมในการเสนอราคา
ต่อไป
สิทธิผู้ป่วย

ตัวอย่างการคานวณ
ราคาที่เสนอ = ผลรวมของ { (ประมาณการจานวนครัง้ ของการฟอกเลือดต่อปีตามสิทธิการรักษา x ราคาเสนอ
เช่ารายครั้ง) x (จานวนปี) } ของทุกสิทธิการรักษา
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-5รายการเอกสารแนบท้าย
ผนวก 1 สถานที่จัดตั้งหน่วยไตเทียมและแผนผังอาคารหน่วยไตเทียม
ผนวก 2 คุณลักษณะเฉพาะทั่วไปและคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องไตเทียม
ผนวก 3 คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ผนวก 4 คุณลักษณะเฉพาะของระบบผลิตน้าบริสุทธิ์สาหรับเครื่องไตเทียม
ผนวก 5 การบารุงรักษาเครื่องไตเทียม

คณะกรรมการร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ
1. ..........................................................ประธานกรรมการ
2. ..........................................................กรรมการ
3. ..........................................................กรรมการ
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ผนวก 1
สถานที่จัดตั้งหนวยไตเทียมและแผนผังอาคารหนวยไตเทียม
อาคารหลัก
1.
2.
3.
4.
5.

จัดใหมีพื้นที่ใหบริการแกผูปวยอยางเหมาะสมตามมาตรฐานที่ประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข
พื้นที่เขาและออกอยางนอย 2 จุด รวมทั้งทางออกฉุกเฉิน
ทางลาดสําหรับรถเข็น
มีแสงสวางอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
มีจุดเชื่อมตออุปกรณไฟฟาและน้ําประปาอยางเพียงพอกับจํานวนเครื่องไตเทียม และอุปกรณอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ
6. วางระบบสื่อสาร (โทรศัพท, คอมพิวเตอร, เสียงประกาศ) เพื่อใหใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
7. ระบบปรับอากาศที่ใหความเย็นสบายตลอดพื้นที่อาคาร
8. หนาตางและชองแสงรวมทั้งหลังคาที่ชวยประหยัดพลังงาน
9. ระบบระบายน้ําฝนที่มีประสิทธิภาพ
10. ระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานฯ
11. มีหองพักคอยสําหรับผูปวย, หองพักคอยสําหรับญาติผูปวย, หองพักสําหรับเจาหนาที่, หองอาหาร,
หองเปลี่ยนเสื้อผา, หองน้ําอยางเพียงพอ
12. มีระบบปองกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ
13. จัดใหมีครุภัณฑ, เครื่องใชสํานักงานตางๆ
14. จัดทําปายชื่อหนวยใหสวยงาม

พื้นที่โดยรอบ
1. บริเวณจอดรถเทคอนกรีตและมีหลังคาสําหรับรถยนตและจักยานยนตอยางนอยรอยละ 25 ของ
จํานวนผูปวยในแตละวัน
2. ปรับปรุงเสนทางเขาออกยานพาหนะใหเปนระเบียบและสะดวกตอผูปวย
3. มีพื้นที่รับสงผูปวย รวมทั้งบริเวณเก็บรถเข็นและเปลนอน
4. มีพื้นที่วางถังน้ําสํารองและเทคอนกรีตเรียบรอย
5. มีพื้นที่เก็บถังน้ํายาหรืออุปกรณใชแลวอื่นๆ ใหดูสะอาดเรียบรอย
6. มีไฟสองสวางบริเวณโดยรอบอยางเพียงพอ
7. มีระบบรักษาความปลอดภัย เชน กลองวงจรปด
หมายเหตุ - รายละเอียดตามแผนผังอาคารที่แนบมาดวย
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ผนวก 2
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไตเทียม
เครื่องไตเทียม แบบมาตรฐาน

1. วัตถุประสงคในการใชงาน
1.1 เพื่อใชบําบัดการรักษาผูป วยไตวายชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
1.2 เพื่อใชรักษาผูปวยซึง่ ไดรบั สารพิษและหรือมีขอบงชี้ที่ตองรักษาดวยการฟอกเลือด (Hemodialysis)
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เปนเครื่องไตเทียมที่ควบคุมการทํางานดวย Microprocessor
2.2 เปนเครื่องมือที่มีลอเลื่อนสามารถเคลื่อนยายไดงา ย
2.3 ใชกระแสไฟฟาสลับ 220-240 โวลต 50 เฮิรตซ 15 แอมแปร
2.4 มีเสียงและตัวอักษรเตือนเมื่อกระแสไฟฟาดับ
2.5 มีโปรแกรมสามารถใชตรวจหาความผิดปกติของเครื่องได
2.6 มีจอภาพแสดงคาตางๆ และคําแนะนําในการใชงาน
2.7 ใชในการทํา High Flux Dialysis ได
2.8 มีระบบไฟฟาสํารองในกรณีไฟดับหรือไฟตก
2.9 มีจอภาพแสดงฟงกชั่น และระบบการทํางานของเครื่อง (Monitor Graphic)
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
3.1 ระบบอัดฉีดเลือด (Blood Delivery System)
3.1.1 สามารถควบคุมอัตราการไหลของเลือดไดตั้งแต 15-600 มล/นาที ความคลาดเคลื่อนไมเกิน
10 เปอรเซ็นต (Accuracy ±10%)
3.1.2 สามารถปรับขนาดเสนผาศูนยกลางของ Blood line ไดตั้งแต 2-10 มม. สามารถใชไดกับ
ผูปวยทั้งผูใหญและเด็ก
3.1.3 สามารถแสดงอัตราการไหลของเลือด และปริมาณเลือดที่ไหลผานตัวกรองเลือดในขณะที่ทํา
การฟอกเลือดอยูไดตลอดเวลา
3.2 ระบบปมเฮปาริน (Heparin Pump)
3.2.1 สามารถใชกับกระบอกฉีดยาขนาด 20 มล.ได
3.2.2 ควบคุมอัตราการไหลของเฮปารินไดตงั้ แต 0 - 10 มล./ชั่วโมง
3.2.3 สามารถใหเฮปารินไดสูงสุด 5 มล./ครั้ง (max 5 ml per bolus)
3.3 ระบบปมน้ํายาไตเทียม (Dialysis Pump)
3.3.1 เปนเครื่องอัดฉีดแบบสัดสวน (Proportioning Pump) สําหรับอัดฉีดน้ําและน้ํายาไตเทียม
เขมขน (Dialysate Concentrate) ใหไดอัตราสวนตามที่กําหนด
3.3.2 สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาไตเทียม ไดตั้งแต 0, 300, 500 หรือ 800 มล./ครั้ง
3.3.3 มีตัวเลขแสดงอัตราการไหลของน้ํายาไตเทียม
3.3.4 การทํางานของปมน้ํายาไตเทียม จะควบคุมการไหลของน้ํายาดวยกระเปาะ ปริมาตรสมดุลคู
ซึ่งมีระบบปองกันการเกิดฟองอากาศ ของน้ํายาดวย (Double balancing chamber with secondary degassing
system)
3.3.5 สามารถควบคุมความเขมขนของน้ํายาไตเทียมในระบบไดตลอดเวลาโดยเครื่องวัดคาการ
นําไฟฟาของสารละลายที่มีประสิทธิภาพสูง ในชวงตั้งแต 12.8 ถึง 15.7 Ms Cm ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
โดยมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.1
3.3.6 สามารถปรับเปลี่ยน คาความเขมขนของโซเดียม และไบคารบอเนตในน้ํายาได
3.3.7 สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ํายาไดในชวง 35.0 - 39.0 องศาเซลเซียส
หนา 1 จาก 5 หนา
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3.4 ระบบควบคุมการดึงน้ําจากเลือด (Ultrafiltration)
3.4.1 เปนระบบปดโดยใชการตวงวัดปริมาตรของเหลวที่ดึงออกจาก คนไขดวยกระเปาะสมดุลคู
และควบคุมการอัดฉีดน้ํายาไตเทียมดวยอัตราสวนผสมคงที่ (Close system, volumetric fluid balancing
chamber and fix pump ratio)
3.4.2 สามารถดึงน้ําจากผูปวยไดตั้งแต 0 ถึง 4,000 มิลลิเมตรตอชั่วโมง คาความคลาดเคลื่อน
ไมเกิน (Accuracy < ± 1 %)
3.4.3 มีตัวเลขแสดงคา UF TIME, UF GOLA, UF RATE, UF VOLUME REMOVED ขณะฟอก
เลือดตลอดเวลา
3.4.4 การดึงน้ําใชไดอะแฟรมปม (Diaphragm pump) เปนตัวควบคุม ทําใหปริมาณน้ําที่ดึงออก
จากผูปวยมีความถูกตองแมนยํา
3.5 ระบบสัญญาณเตือนและความปลอดภัย (Safety system)
3.5.1 มีที่แสดงผลความดันหลอดเลือดดําตั้งแต Venous Pressure -60 ถึง +520 mmHg ความคลาด
เคลื่อนไมเกิน 10 mmHg
3.5.2 มีที่แสดงผลความดันหลอดเลือดแดง Arterial Pressure ตั้งแต - 300 ถึง +280 mmHg
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10 mmHg
3.5.3 สามารถแสดงคาความดันที่เกิดขึ้นในกระบอกกรองเลือดตั้งแต -60 ถึง +520 mmHg
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 20 mmHg
3.5.4 มีการตรวจจับฟองอากาศในเลือดดวยระบบ Ultrasonic Transmission
3.5.5 มีการตรวจจับการรั่วไหลของเลือด (Blood leak) ในน้ํายาดวยระบบ Color sensitive
infrared detector โดยมีความไว (Sensitivity) 0.5 มล./นาทีที่ 25% ฮีมาโตคริท โดยใชแสง 2 สีแยกระหวางเลือด
และสิ่งสกปรก
3.5.6 มีสัญญาณไฟและเสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุเครื่องขัดของ
3.5.7 มีระบบทดสอบการทํางานของเครื่องวาปกติหรือไมตามลําดับขั้นตอนการทดสอบเครื่องกอน
ใชเครื่องกับผูปวย (Automatic Self Test)
3.5.8 มีระบบการเตรียมตัวกรองเลือดและสายน้ําเลือด เพื่อใชกับผูปวย (Automatic priming
dialyzer and blood line) และสามารถทําไดพรอมกับการทําความสะอาดเครื่อง
3.5.9 มีจ อภาพขนาดใหญ แ สดงข อความคา ต า งๆ สถานภาพและข อแนะนํ าการใช เครื่องแก
ผูปฏิบัติงาน (Monitor Graphic)
3.5.10 มีระบบ Software สําหรับการใชงานโปรแกรม UF Profile และ Sodium Profile
ได 6 รูปแบบ
3.5.11 มีระบบสํารองไฟในกรณีไฟฟาดับโดยไมตองใชอุปกรณหรือเครื่องสํารองไฟใดๆจากนอก
ระบบเพื่อใหปมอัดฉีดเลือดสามารถทํางานตอไปไดในเวลาไมนอยกวา 15 นาที (Built-in battery)
3.6 ระบบการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ (Cleaning and Disinfection) สามารถใชไดทั้งความรอน
และสารเคมี พรอมระบบการกําจัดสารเคมีออกจากเครื่องโดยอัตโนมัติโดยมีโปรแกรมใหเลือกใชงานไดตามความ
เหมาะสมอยางนอย 5 โปรแกรม
3.7 อุปกรณประกอบ
3.7.1 มีอุปกรณสําหรับ ยึดจับตัวกรองเลือด (Dialyzer Holder) จํานวน 1 อัน
3.7.2 เสาแขวนน้าํ เกลือแบบ 4 แขน จํานวน 1 อัน
3.7.3 คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
3.7.4 ใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันทุก จํานวน 3 เดือน

หนา 2 จาก 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวย 3
เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF)
1. วัตถุประสงคในการใชงาน
1.1 ใชฟอกเลือด ปวยโรคไตวายทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
1.2 สามารถเลือกรูปแบบวิธีการฟอกเลือดได 3 รูปแบบตามสภาวะของผูปวย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการรักษา
1.2.1 Hemodialysis
1.2.2 Hemofiltration
1.2.3 Hemodiafitration
1.3 ใชวัดความดันโลหิตของผูปว ย (Blood Pressure Monitor)
1.4 ใชวัดคาความพอเพียงในการฟอกเลือด (Kt/v), แสดงคา Plasma Sodium ในหลอดเลือด และแสดง
คา Urea Clearance เพื่อปรับปรุงการรักษาใหดีขึ้นในระหวางการฟอกเลือด
1.5 เปนเครื่องที่สามารถปรับอัตราการไหลของน้ํายาไตเทียม (Dialysate) ไดต่ํากวาปกติเพื่อใชสําหรับ
รักษา ผูปวยไตวายที่ตองฟอกเลือดดวยวิธี Slow Extended Daily Dialysis
1.6 สามารถบันทึกประวัติการฟอกเลือดของผูปวยแตละคนผานบัตรบันทึกขอมูลของเครื่อง
(Patient Card)
1.7 สามารถใชไบคารบอเนตแบบผงได (Bibag)
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เปนเครื่องไตเทียมที่ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร
2.2 มีโปรแกรมสามารถใชตรวจหาความผิดปกติของเครื่องได
2.3 มีแบตเตอรี่สํารองกรณีไฟดับสําหรับปมอัดฉีดเลือด
2.4 มีขอความแสดงขั้นตอนการใชงานพรอมรูปภาพประกอบ ขณะเตรียมเครื่องกอนการใชงานกับผูป วย
2.5 มีระบบการทดสอบการทํางานของเครื่องกอนใชงาน (Automatic Self Test)
2.6 มีโปรแกรม Sodium Profiles และ Ultrafiltration Profiles
2.7 สามารถเลือกวิธีการรักษา ได 3 รูปแบบ คือ Hemodialysis, Hemofiltration, Hemodiafitration
2.8 มีอุปกรณวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitor)
2.9 มีโปรแกรมวัดคาความพอเพียงในการฟอกเลือด (Online Clearance Monitoring)
2.10 มีปุม emergency เมื่อผูปวยเกิดสภาวะวิกฤตเครื่องไตเทียมจะทํางาน เมื่อ
2.10.1 ลดอัตราการไหลของเลือด (Effective Blood Flow)
2.10.2 หยุดการดึงน้ําออกจากตัวผูปวย
2.10.3 วัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitor)
2.11 ใหสารละลายทดแทนกับผูปวยทันทีเมื่อผูปฏิบัติสั่งการและสามารถปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอรตางๆ
ใหเหมาะสมได
2.12 ใชกระแสไฟฟาสลับ 220 โวลต 50 เฮิรต
2.13 สามารถตั้งเวลาฟอกเลือดไดตลอดตอเนื่อง 24 ชั่วโมง
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
3.1 ระบบอัดฉีดเลือด (Blood Pump)
3.1.1 ปรับอัตราการไหลของเลือดไดในชวง 30 ถึง 600 มิลลิลิตรตอนาทีโดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน ± 10%
3.1.2 สามารถแสดงและควบคุมอัตราการไหลของเลือด ตามความเปนจริง (Effective Blood
Flew) และแสดงปริมาณเลือดที่ผานการฟอก แลวตลอดเวลา
3.2 ระบบเฮปาริน (Heparin Pump)
หนา 3 จาก 5 หนา
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3.2.1 สามารถควบคุมอัตราการไหลของเฮปารินไดในอัตรา 0.5 - 10 มิลลิลิตรตอชั่วโมง
3.2.2 สามารถใชกระบอกฉีดน้ํายาขนาด 20 มิลลิลิตรได
3.2.3 สามารถใชเฮปารินไดสูงสุดตั้งแต 1.0 - 20 มิลลิลิตรตอครั้ง (Heparin bolus)
3.3 ระบบอัดฉีดน้ํายาไตเทียม (Dialysate Pump)
3.3.1 เปนเครื่องอัดฉีดแบบสัดสวนสําหรับอัดฉีดน้ําและน้ํายาไตเทียมไดตามอัตราสวนที่กําหนด
(Proportional and volumetric mixing of permeate)
3.3.2 สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาไตเทียมไดตั้งแต 0 – 1,000 มิลลิลิตรตอนาที โดย
สามารถปรับไดครั้งละ 100 มิลลิลิตรตอนาทีและระบบ “Auto Flow” เพื่อคํานวณอัตราการไหลของน้ํายาไตเทียม
(Dialysate) ใหเหมาะสมกับอัตราการไหลของเลือด (Effective Blood Flow)
3.3.3 สามารถคํานวณอัตราการใหสารละลายทดแทน “Auto Sub” (ใหเหมาะสมกับอัตราการไหล
ของเลือด ชองทางการใหสารละลายทดแทน Pre – หรือ Post + Dilution), Total Protein และปริมาณเม็ดเลือด
แดง (Hct) ใหเหมาะสมกับผูปวยแตละคนได
3.3.4 การทํางานของปมน้ํายาไตเทียมจะถูกควบคุมการไหลของน้ํายาดวยกระเปาะปริมาตรสมดุล
(Double balancing chamber)
3.3.5 สามารถแสดงความเขมขนของน้ํายาไตเทียมในระบบไดตลอดเวลาดวยเครื่องวัดคาการ
เหนี่ยวนําไฟฟาของสารละลายที่มีประสิทธิภาพสูงในตั้งแต 12.8 - 15.7 mS/cm. โดยมีคาความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ ± 0.1 mS/cm.
3.3.6 สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ํายาไตเทียมไดในชวง 34 - 39 องศาเซลเซียสโดยปรับได
ครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส
3.3.7 สามารถปรับเปลี่ยนคาความเขมขนของโซเดียม และไบคารบอเนตในน้ํายาได
3.3.8 มีโปรแกรมประหยัดน้ํายาไตเทียม “Eco Flow” เมื่อเครื่องอยูในสถานะเตรียมพรอมกอนการ
ใชงานโดยเครื่องจักรปกอัตราการไหลของน้ํายาไตเทียม (Dialysate) อยูที่ 100 มิลลิลิตรตอนาที
3.4 ระบบควบคุมการดึงน้ําจากเลือด (Ultrafiltration)
3.4.1 สามารถปรับตั้งอัตราการดึงน้ําออกจากผูปวยไดตั้งแต 0 ถึง 4,000 มิลลิลิตรตอชั่วโมงโดย
ปรับไดครั้งละ 10 bl โดยมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 1 %)
3.4.2 มีตัวเลขแสดงคาพารามิเตอรตอไปนี้ FU Goal, UF Rate, UF Time และ UF Volume
Remove ขณะฟอกเลือดตลอดเวลา
3.4.3 สามารถเลือกการทํางานใหดึงน้ําออกจากตัวผูปวยไดอยางเดียว โดยไมแลกเปลี่ยนของเสีย
(Sequential Ultrafiltration) และปราศจากการดูดน้ํายาไตเทียม และเมื่อจบโปรแกรมดังกลาวเครื่องจะกลับเขาสู
ระบบการฟอกเลือด แบบปกติโดยอัตโนมัติ
3.5 ระบบสัญญาณเตือนและความปลอดภัย (Safety System)
3.5.1 มีคาแสดงผลความดันหลอดเลือดดํา (Venous Pressure) ตั้งแต -100 ถึง + 500 mmHg
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 7 mmHg
3.5.2 มีคาแสดงผลความดันหลอดเลือดแดงตั้งแต -300 ถึง +300 mmHg ความคลาดเคลื่อนไมเกิน
± 7 mmHg
3.5.3 สามารถแสดงคาความดันที่เกิดขึ้นในกระบอกกรองเลือด (TMP) ตั้งแต -100 ถึง +400
mmHg
3.5.4 มีการตรวจจับฟองอากาศในสายสงเลือด (Blood leak) ในตัวยาดวยระบบ Colour sensitive
infrared detector โดยมีความไว (Sensitivity) 0.5 มล./นาทีที่ 25% Hematocrit
3.5.5 มีสัญญาณไฟและเสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุเครื่องขัดของ
3.5.6 มีระบบทดสอบการทํางานของเครื่องวาปกติหรือไมตามลําดับขั้นตอนการทดสอบเครื่องกอนใช
เครื่องกับผูปวย (Automatic Self Test)
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3.5.7 มีสัญญาณและขอความเตือนในกรณีที่สายสงเลือดเกิดการแตกรั่วซึมขณะการฟอกเลือด
3.5.8 มีระบบการเตรียมตัวกรองเลือดและสายสงเลือด (Blood line) เพื่อใชกับผูปวย
3.5.9 มีจอภาพขนาดใหญทํางานดวยระบบสัมผัส (Touch Screen) แสดงขอความและกราฟตางๆ
รวมถึงขอแนะนําในการใชงานพรอมทั้งวิธีการแกไขปญหาตางๆของเครื่อง
3.5.10 มีระบบ Diasafe Plus Filter เพื่อชวยกรองน้ํายาไตเทียม (Dialysate) ใหมีความบริสุทธิ์
ปลอดภัยกอนเขาสูตัวกรองเลือด (Dialyzer)
3.5.11 มีโปรแกรม UF Profiles และ Sodium Profiles
3.5.12 มีระบบสํารองไฟในกรณีไฟดับ โดยไมตองใชอุปกรณหรือเครื่องสํารองไฟใดใด จากนอกระบบ
เพื่อใหปมอัดฉีดเลือดสามารถทํางานตอไปไดในเวลาไมนอยกวา 15 นาที
3.6 มีระบบฆาเชื้อโรค (Disinfection) โดยใชความรอนหรือใชสารเคมี
3.7 อุปกรณเสริมทางเทคนิค
7.1 อุปกรณกรองน้ํายาไตเทียมเพื่อแยกสารละลายทดแทน (Online Plus) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่
กรองน้ํายาไตเทียม (Dialysate) ชั้นที่ 2 เพื่อแยก Electrolyte Concentrate ออกมาเปนสารละลายทดแทนเพื่อ
ปอนเขาสูผูปวยโดยตรงและสามารถเลือกใชวิธีการรักษาได 3 รูปแบบคือ Hemodialysis, Hemofiltration,
Hemodiafitration
7.2 อุปกรณตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitor) สามารถวัดความดันโลหิตไดโดยไม
แทงเสนและตรวจวัดความดันโลหิตไดทั้ง Systolic, Diastolic, Mean Arterial Pressure และอัตราการเตนของชีพ
จรและสามารถตั้งเวลาใหเครื่องวัดคาเองไดโดยอัตโนมัติ
7.3 โปรแกรมการวัดคาความพอเพียง ในการฟอกเลือดของผูปวย (Online Clearance Monitoring) เพื่อ
ใชวัดและแสดงคาปริมาณความพอเพียงของกราฟฟอกเลือด (Kt/V) ของผูปวยขณะทําการฟอกเลือดแตละครั้งและ
สามารถคํานวณคาปริมาณ Urea ที่กระจายอยูในรางกายของผูปวย (Volume Distribution of Urea) แตละคนได
พรอมทั้งแสดงคา Plasma Sodium, Urea Clearance และเวลาที่เหลือกอนบรรลุเปาหมาย (Goal In) ตลอด
ระยะเวลาการฟอกเลือด
3.8 อุปกรณประกอบการใชงาน
3.8.1 มีอุปกรณสําหรับยึดจับตัวกรองเลือด (Dialyser Holder) จํานวน 1 อัน
3.8.2 เสาแขวนน้าํ เกลือแบบสีแ่ ขน จํานวน 1 อัน
3.8.3 คูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
3.8.4 ใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันทุก 3 เดือน
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คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
๑. วัตถุประสงคการใชงาน เปนอุปกรณที่จําเปนตองใชในการฟอกเลือดแตละครั้ง
๒. คุณลักษณะทั่วไป การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในแตละครั้งตองมีอุปกรณที่ตองใช ดังนี้ น้ํายา
Hemodialysate Part A , Part B , ตัวกรองเลือด Dialyzer , สายสงเลือด Blood Line
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
๓.๑ น้ํายา Hemodialysate ประกอบดวย
๓.๑.๑ Hemodialysate Part A
๓.๑.๒ Hemodialysate Part B
๓.๒ ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) ทําหนาที่กรองน้ํา และของเสียจากเลือดผูปวยในกระบวนการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
๓.๒.๑ ภายในตัวกรองเลือด (Dialyzer) ประกอบดวยเสนใยจํานวนมาก(Hollow Fiber) บรรจุอยูใน
กระบอกพลาสติกชนิด Medical grade ที่ปราศจากสารประกอบอันตรายประเภท Bisphenol
๓.๒.๒ สามารถเปดฝาครอบที่หัวและทายออกไดเพื่อสะดวกในการทําความสะอาดหรือมี อุปกรณ
อํานวยความสะดวกในการลาง กรณีนํากลับมาใชซ้ํา
๓.๒.๓ เสนใย (Membrane) ภายในตัวกรองเลือด (Dialyzer) มีขนาดเสนผานศูนยกลางภายในเสน
ใยมากกวาหรือเทากับ ๒๐๐ ไมครอน
๓.๒.๔ สามารถทนตอความแตกตางของความดันระหวาง Membrane (TMP) สูงสุดไดไมต่ํากวา
๕๐๐ mmHg
๓.๒.๕ ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) มีใหเลือกใช ๒ แบบ
๓.๒.๕.๑ แบบธรรมดา เปนเสนใยธรรมชาติชนิด Polysulfone หรือ Polyethersulfone
๓.๒.๕.๒ แบบประสิทธิภาพในการกรองสูง เปนเสนใยสังเคราะหชนิด Polysulfone หรือ
Polyethersulfone
๓.๒.๖ เสนใย (Membrane) เปนเสนใยสังเคราะหชนิด Polysulfone หรือ Polyethersulfone เสน
ใยสังเคราะหจะตองมีความหนาของผนังเสนใยมากกวาหรือเทากับ ๓๕ ไมครอน
๓.๒.๗ กรณีที่เปนตัวกรองแบบธรรมดามีพื้นที่ผิวการกรองขนาด ๑.๕, ๑.๗, ๑.๙ และ ๒.๑ ตาราง
เมตร เพื่อใหเลือกใชไดเหมาะสมกับน้ําหนักตัวของผูปวย
๓.๒.๘ คาการกําจัดของเสียออกจากเลือด (Clearance) เมื่อใชตัวกรองแบบธรรมดา โดยกําหนด
อัตราการไหลของน้ํายา Dialysate ที่ ๕๐๐ มิลลิลิตรตอนาที และอัตราการไหลของเลือดที่ ๒๐๐ มิลลิลิตรตอนาที
จะสามารถกําจัดของเสียได ดังนี้
Urea
ไดตั้งแต ๑๕๐ - ๑๙๖ มิลลิลิตรตอนาที
Creatinine
ไดตั้งแต ๑๓๒ - ๑๘๘ มิลลิลิตรตอนาที
Phosphate
ไดตั้งแต ๑๑๕ - ๑๗๙ มิลลิลิตรตอนาที
Vitamin B๑๒ ไดตั้งแต ๖๒ - ๑๓๕ มิลลิลิตรตอนาที
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๓.๒.๙ กรณีที่เปนตัวกรองที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงเปนเสนใยสังเคราะหชนิด Polysulfone
หรือ Polyethersulfone มีพื้นที่ผิวการกรองขนาด ๑.๕, ๑.๗, ๑.๙, ๒.๑ และ ๒.๕ ตารางเมตร เพื่อใหเลือกใชได
เหมาะสมกับน้ําหนักตัวของผูปวย
๓.๒.๑๐ คาการกําจัดของเสียออกจากเลือด (Clearance) เมื่อใชตัวกรองที่มี ประสิทธิภาพในการกรอง
สูงเปนเสนใยสังเคราะหชนิด Polysulfone หรือ Polyethersulfone โดยกําหนดอัตรา การไหลของน้ํายา Dialysate
ที่ ๕๐๐ มิลลิลิตรตอนาที และอัตราการไหลของเลือดที่ ๓๐๐ มิลลิลิตรตอนาที จะสามารถกําจัดของเสียได ดังนี้
Urea
ไดตั้งแต ๒๗๐ – ๒๙๓ มิลลิลิตรตอนาที
Creatinine
ไดตั้งแต ๒๕๒ - ๒๘๒ มิลลิลิตรตอนาที
Phosphate
ไดตั้งแต ๒๓๓ - ๒๗๔ มิลลิลิตรตอนาที
Vitamin B๑๒ ไดตั้งแต ๑๗๓ - ๒๑๙ มิลลิลิตรตอนาที
๓.๒.๑๑ ตัวกรองเลือด (Dialyzer) บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล ปดสนิท มีรายละเอียดผลิตภัณฑ
บอกวันที่ หมดอายุเปนตัวหนังสือชัดเจน และผานการฆาเชื้อดวยรังสีแกมมา
๓.๒.๑2 ผานการขึ้นทะเบียน และไดรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาเวชภัณฑทางการแพทยจากกระทรวง
สาธารณสุข
๓.๓ สายสงเลือด Blood Line
๓.๓.๑ มีขนาดสําหรับผูป วยผูใหญตามความเหมาะสมกับน้าํ หนักตัวของผูปวยแตละราย
๓.๓.๒ ผลิตจากพลาสติกชนิด Medical grade
๓.๓.๓ ประกอบดวย
3.3.3.1 ชุดสายสงเลือดดานเสนเลือดแดง และเสนเลือดดํา
3.3.3.2 ชุดใหสารละลาย (IV. Set)
3.3.3.3 Transducer
๓.๓.๔ มี Pillow ที่ดาน Arterial เพื่อใชสังเกตความผิดปกติของแรงดันในเสนเลือดแดง
๓.๓.๕ มี Filter ที่กระเปาะหยด (Chamber) ทั้งสองดาน เพื่อกรองลิ่มเลือดกอนเขาสูตัวกรอง และ
รางกายผูปวย
๓.๓.๖ ผ านการขึ้ นทะเบียนและไดรั บอนุญ าตผลิตหรือนํ าเขา เวชภัณฑ ทางการแพทย จากกระทรวง
สาธารณสุข
๓.๓.๗ บรรจุในซองพลาสติกใส ปดสนิท มีรายละเอียดผลิตภัณฑ บอกวันที่หมดอายุเปนตัวหนังสือชัดเจน
และ ผานการฆาเชื้อดวย ET
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คุณลักษณะเฉพาะของระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เปนเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์โดยใชระบบ Reverse Osmosis แบบ Single Pass โดยเปนระบบแบบ
direct feed เพื่อนํามาใชกับเครื่องฟอกไตเทียมจํานวนไมนอยกวา 20 เครื่อง และอางน้ําตัวกรองเลือด 8 จุด ซึ่ง
สามารถผลิตน้ําบริสุทธิ์ไมนอยกวา 1,000 ลิตรตอชั่วโมง
1.2 มอเตอรสําหรับเครื่องสูบน้ําเปนชนิดที่ใชจับกระแสไฟฟา 380 โวลต หรือ 220 โวลต 50 เฮิรต
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1 ระบบสูบน้ําสงน้ําประปา
2.1.1 ถังเก็บน้ําประปาสํารองขนาดไมนอยกวา 1,000 ลิตร ลักษณะเปนถังทึบ ทําดวยสาร
โพลีเอธิลีน ความหนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติสามารถใชเก็บน้ําดื่มได
2.1.2 มีระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติสําหรับหยุดระบบในกรณีที่ไมมีน้ําประปาจายเขา
สูระบบ (Run Dry Protection) พรอมไฟสัญญาณเตือนไปยังหองพยาบาล
2.1.3 มีเครื่องสูบน้ําชนิด หลายใบพัดแบบแนวนอน หองเสื้อทําดวยเหล็กหลอ และใบพัดทําดวย
เหล็กไรสนิม จํานวน 2 ตัว มีอัตราไหลไมนอยกวา 2,000 ลิตรตอชั่วโมง ที่ความสูงไมนอยกวา 49 เมตร สามารถ
เลือกใหทํางานสลับกัน พรอมระบบควบคุมการทํางาน เพื่อปอนน้ําเขาสูระบบ ใหมีแรงดันและปริมาณน้ําอยาง
เพียงพอ เปนผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกา/ยุโรป
2.2 ชุดถังกรอง ตะกอนหยาบ (Multimedia Filter)
2.2.1 ถังกรองทําดวย Fiberglass Reinforced (FRP) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 18 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 65 นิ้ว ทนแรงดันสูง 150 psi เปนผลิตภัณฑของทวีปอเมริกา ยุโรป หรือทวีปเอเชีย
2.2.2 มีชุดมัลติพอรทวาลวควบคุมการกรองและการลางยอนแบบอัตโนมัตโิ ดยใชกระบอกสูบเคลือบ
เทฟลอนเดี่ยววิ่งผานชุดซีล เพื่อปรับทิศทางการไหลของน้ําในขั้นตอนตางๆซึ่งการไหลของน้ําผานชุดลูกสูบและชุดซีล
อยางสมดุลจะสามารถทําใหวาลวทําความสะอาดตัวเองไดขณะใชงานและลดการเกิดการติดขัดที่เกิดขึ้นจากตะกรัน
ขึ้น รายการปรับตั้งสามารถตั้งวันเวลาลวงหนาใหเครื่องทําการกรองหรือทําการลางยอน (Automatic Backwash)
ตามเวลาที่ตองการหนาปดเปนจอแบบ LCD ซึ่งจะแสดงเวลาในระหวางการใชงานปกติและเมื่ออยูในขั้นตอนการลาง
ยอน back wash หนาจอสามารถแสดงขั้นตอนและเวลาที่เหลืออยูในแตละขั้นตอนได อุปกรณที่ตอเขากับหัวกรองใช
ตัวตอเปนแบบ Quick connect หรือแบบเกลียว เครื่องกรอง ใชหัวกระจายน้ํารางแบบ High flow ซึ่งสามารถให
อัตราการไหลได ไม นอยกว า 110 แกลลอนตอนาที ซึ่ งทํ าช วยในการลา งยอนกลับ ไดดี ขึ้น เป นผลิ ตภั ณฑ ของ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือทวีปเอเชีย
2.2.3 สามารถกรองมีสวนผสมของแอนทราไซคหรือทรายละเอียด ไมนอยกวา 100 ลิตร ใชสําหรับ
กรองอนุภาคขนาดใหญกวา 20 ไมครอนได
2.2.4 มีมาตรวัดแรงดันทั้งดานขาเขาและขาออกหนาปดมีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ชนิดมีน้ํามัน
บรรจุภายใน
2.2.5 มีวาลวแบบหางปลาไหล หรือ Lab Cock 1 จุด ที่ใชในการเก็บตัวอยางน้าํ ที่ผา นการกรอง
2.3 ชุดถังกรองน้ําออน (Softener)
2.3.1 ถังกรองทําดวย Fiberglass Reinforced (FRP) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 18 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 65 นิ้ว ทนแรงดันสูงสุด 150 psi เปนผลิตภัณฑของทวีปอเมริกา ยุโรป หรือทวีปเอเชีย
2.3.2 มีชุดมัลติพอรทวาลวควบคุมการกรองและการลางยอนแบบอัตโนมัติโดยใชกระบอกสูบเครื่อง
เทฟลอนเดี่ยววิ่งผานจุดซีล เพื่อปรับทิศทางการไหลของน้ําในขั้นตอนตางๆซึ่งการไหลของน้ําผานชุดลูกสูบและชุดซีล
อยางสมดุล จะสามารถทําใหวาลวทําความสะอาดตัวเองไดขณะใชงานและลดการเกิดการติดขัดที่เกิดจากตระกรันขึ้น
หนา 1 จาก 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวย 5
ในการปรับตั้งสามารถตั้งวันเวลาลวงหนาใหเครื่องทําการกรองหรือทําการลางยอน (Automatic Backwash) ตาม
เวลาที่ตองการหนา ปดเป นจอ LCD ซึ่งจะแสดงเวลาในระหวางการใชงานปกติ และเมื่ออยูในขั้นตอนการลา ง
ยอน (Back wash) หนาจอสามารถแสดงขั้นตอนและเวลาที่เหลืออยูในแตละขั้นตอนได เพื่อใหเปนการงายในการ
ใชงานของเครื่อง วัสดุสามารถทนแรงดันไดถึง 125 psi โดยวาลวสามารถทําการกรองที่อัตราการไหลสูงสุดไมนอย
กวา 8 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และสามารถลางยอนกลับที่อัตราการไหลสูงสุดไมนอยกวา 8 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
สําหรับขั้นตอนการลางยอนและลางน้ําเกลืออัตโนมัติจะตองมีการลางยอน 2 ครั้งใน 1 รอบของการฟนฟูสภาพสาร
กรอง (Regeneration) อุปกรณที่ตอเขากับหัวกรองใชตัวตอแบบ quick contact หรือแบบเกลียว เครื่องกรองใชหัว
กระจายน้ํารางแบบ High flow ซึ่งสามารถใหอัตราการไหลไดไมนอยกวา 110 แกลอนตอนาที ซึ่งทําชวยในการลาง
ยอนกลับไดดีขึ้นเปนผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกา ยุโรปหรือทวีปเอเชีย
2.3.3 ใชสารกําจัดกระดางของน้ํา (Strong Cat-ion Resin) ไมนอยกวา 100 ลิตร เปนผลิตภัณฑ
ของสหรัฐอเมริกายุโรป หรือทวีปเอเชีย
2.3.4 มีถังสําหรับละลายเกลือทําดวยพอลิเอทิลีน ขนาดบรรจุไมต่ํากวา 100 ลิตร เพื่อใชในเปน
สวนประกอบของการฟนฟูสภาพของสารกรองกําจัดความกระดางแบบอัตโนมัติ
2.3.5 มีมาตรวัดแรงดันทางดานขาเขาและขาออกหนาปดมีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ชนิดมีน้ํามัน
บรรจุภายใน
2.3.6 มีวาลวแบบหางปลาไหลหรือ Lab Cock 1 จุด เพื่อใชในการเก็บตัวอยางน้ําทีผ่ านการกอง
2.4 ชุดทํากรองคลอรีน กลิ่น (Activated carbon filter)
2.4.1 ประกอบดวยถังกรอง 2 ถังตออนุกรมกัน
2.4.2 ถังกรองทําดวย Fiberglass Reinforced (FRP) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 18 นิ้ว
ความสูงไมนอยกวา 65 นิ้ว ทนแรงดันสูงสุด 150 psi เปนผลิตภัณฑของทวีปอเมริกา/ยุโรปหรือทวีปเอเชีย
2.4.3 มีชุดมัลติพอรทวาลวควบคุมการกรองและการลางยอนแบบอัตโนมัตโิ ดยใชกระบอกสูบเคลือบ
เทฟลอนเดี่ยววิ่งผานชุดซีล เพื่อปรับทิศทางการไหลของน้ําในขั้นตอนตางๆ ซึ่งการไหลของน้ําผานชุดลูกสูบ และชุด
ซีลอยางสมดุลจะสามารถทําใหวาลวทําความสะอาดตัวเองได ขณะใชงานและลดการเกิดการติดขัดที่เกิดจากตะกรัน
ขึ้น ในการปรับตั้ง สามารถตั้งวัน เวลา ลวงหนาใหเครื่องทําการกรองหรือทําการลางยอน (Automatic Backwash)
ตามเวลาที่ตองการหนาปดเปนจอแบบ LCD ซึ่งจะแสดงเวลา ในระหวางการใชงานปกติและเมื่ออยูในขั้นตอนการ
ลางยอน (Backwash) หนาจอสามารถแสดงขั้นตอนและเวลาที่เหลืออยูในแตละขั้นตอนได อุปกรณที่ตอเขากับ
หัวกรองใชตัวตอแบบ Quick contact หรือแบบเกลียว เครื่องกรองใชหัวกระจายน้ําลางแบบ high flow ซึ่งสามารถ
ให อัต ราการไหลได ไ ม น อยกว า 110 แกลลอนต อนาที ที่ ช วยในการล า งยอนกลั บ ได ดี ขึ้น เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง
สหรัฐอเมริกายุโรปหรือทวีปเอเชีย
2.4.4 ใชสารกรอง Activated Carbon มี Iodine number ไมนอยกวา 1,000 จํานวนสารกรอง
Activated Carbon ไมนอย 100 ลิตรตอถัง เพื่อใชในการดูดซับคลอรีน กลิ่น สี
2.4.5 มีมาตรวัดแรงดัน ทางดานขาเขาและขาออก หนาปดมีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ชนิดมีน้ํามัน
บรรจุภายใน
2.4.6 มีวาลวแบบหางปลาไหล หรือ Lap Cock 1 จุด เพื่อใชในการเก็บตัวอยางน้ําที่ผานการกรอง
2.5 ชุดกระบอกกรองตะกอนหยาบ
2.5.1 ไสกรองสําหรับกรองอนุภาคขนาด 20 ไมครอน ขนาด 20 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
ทําดวยโพลีเอ็ดทาลีน และโพลีโพไพลีน แบบปลายเปดสองดาน (Double Opened End) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 2.5 นิ้วและมีความยาวไมนอยกวา 20 นิ้วเปนผลิตภัณฑของอเมริกา/ยุโรป หรือทวีปเอเชีย
2.5.2 มีชุดกระบอกกรองทําดวยโพลีโพไพลีน บริสุทธิ์ จํานวนไมนอยกวา 1 จุด ซึ่งไมปลอยสาร
ปนเปอนลงในน้ําบริสุทธิ์ (Pure Polypropylene) สามารถใชกับไสกรองแบบเปดสองดาน (Double Opened End)
เปนผลิตภัณฑของสําหรับอเมริกา/ยุโรป หรือทวีปเอเชีย
หนา 2 จาก 5 หนา
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2.5.3 มีมาตรวัดแรงดันทั้งดานขาเขาและขาออกหนาปดมีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ชนิดมีน้ํามัน

บรรจุภายใน
2.6 ชุดกระบอกกรองขนาด 5 ไมครอน
2.6.1 ไสกรองสําหรับกรองอนุภาคขนาด 5 ไมครอน ขนาด 20 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
ทําดวยโพลีเอ็ดทาลีน และโพลีโพไพลิน แบบปลายเปดสองดาน (Double Opened End) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 2.5 นิ้ว และมีความยาวไมนอยกวา 20 นิ้ว เปนผลิตภัณฑของอเมริกา/ยุโรป หรือทวีปเอเชีย
2.6.2 มีชุดกระบอกกรองทําดวยโพลีโพไพลินบริสุทธิ์จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด ซึ่งไมปลอยสาร
ปนเปอนลงในน้ําบริสุทธิ์ (Pure Polypropylene) สามารถใชกับไสกรองแบบเปดสองดาน (Double Opened End)
เปนผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือทวีปเอเชีย
2.6.3 มีมาตรวัดแรงดันทั้งขาเขาและขาออกหนาปดมีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ชนิดมีน้ํามันบรรจุ
ภายใน
2.6.4 มีวาลวแบบหางปลาไหลหรือ Lap Cock 1 จุด เพื่อใชในการเก็บตัวอยางน้ําที่ผานการกรอง
2.7 ชุดระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis
2.7.1 ระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis เปนแบบ Single Pass
2.7.2 น้ําบริสุทธิ์ที่ผลิตไดตองมีอัตราการไหลไมนอยกวา 1,000 ลิตรตอชั่วโมง และมีคาการนํา
ไฟฟาของน้ําบริสุทธิ์ไมเกิน 10.0 ไมโครซีเมนต
2.7.3 สามารถขจัดสารละลายเกลือในน้ําไดไมนอยกวา 95%
2.7.4 ไสกรองเมมเบรน ชนิด Thin Film Composite ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว หรือ 4.8 นิ้ว
หรือ 8 นิ้ว ความยาว 40 นิ้ว ในกรณีที่ไสกรองเมมเบรนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ตองมีจํานวนไมนอยกวา
4 ทอน หรือในกรณีที่ไสกรองเมมเบรนมีขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 4.8 นิ้ว ตองมีจํานวนไมนอยกวา 2 ทอน หรือ
ในกรณีไสกรองเมมเบรนมีขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 8 นิ้ว ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1 ทอน เปนผลิตภัณฑของ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือทวีปเอเชีย
2.7.5 กระบอกกรองทําดวย Fiberglass Reinforced (FRP) หรือ Stainless Steel เกรด 316
ทนแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 250 PSI ความยาว 40 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 1 ทอน
2.7.6 มีระบบปองกันการเกาะตัวของตะกอนบนผิวเมมเบรน (Autoflush) ในกรณีที่เครื่องหยุดการ
ใชงานนานเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด
2.7.7 มี Inlet Shut Off Valves และ Low Pressure Switch เพื่อควบคุมการทํางานของเครื่อง
สูบน้ําแรงดันสูงในกรณีที่แรงดันน้ําต่ํากวาระบบ RO กําหนดพรอมชุดเชื่อมตอไปยังไฟสัญญาณเตือนแบบแสงใหทราบ
สําหรับชุดระบบกรองแบบ Reverse Osmosis ทั้งสองชุด
2.7.8 มีการวัดคาการเหนี่ยวนําไฟฟาโดยแสดงที่หนาจอของเครื่องแบบ LCD จํานวน 2 คา เพื่อใช
ในการวัดคาน้ําดื่ม, น้ําบริสุทธิ์ของชุดระบบกรอง Reverse Osmosis ที่ผลิตได
2.7.9 มีมาตรวัดอัตราการไหลของน้ําจํานวนไมนอยกวา 2 ชุด สําหรับชุดระบบกรองแบบ Reverse
Osmosis
2.7.10 มีมาตรวัดแรงดันสวนที่ตองสัมผัสกับน้ําวัสดุทําดวยเหล็กไรสนิมแบบมีน้ํามันบรรจุภายใน
จํานวนไมนอยกวา 3 ชุด สําหรับ Raw Water Feed Permeate และ Concentrate ติดตั้งที่ดานหนาของระบบ
ขนาด 2.5 นิ้ว
2.7.11 มีเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงชนิดหลายใบพัดแบบแนวตั้งเพื่อสูบจายน้ําเขาระบบกรองแบบ
Reverse Osmosis ชุดที่ 1 หองเสื้อทําดวยเหล็กหลอหรือเหล็กกลาไรสนิมเกรด 316 ใบพัดทําดวยเหล็กไรสนิม
เกรด 316 จํานวน 1 ชุด มีขนาดกลางสูบสงไมนอยกวา 2,200 ลิตรตอชั่วโมง ที่ความสูง 120 เมตร เปนผลิตภัณฑ
ของสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือทวีปเอเชีย

หนา 3 จาก 5 หนา
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2.7.12 มีระบบควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงใหสัมผัสกับการใชน้ําแบบอัตโนมัติ
พรอมระบบปองกันเครื่องสูบน้ําเสียหายและสัญญาณเตือนแบบแสงใหทราบ
2.7.13 ระบบเสนทอภายในฉากหลังเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงถึงดานขาเขาเมมเบรนแตละหองตองทํา
ดวยเหล็กไรสนิมหรือเสนสายไฮดรอลิคหรือเปนสายน้ําที่ทนแรงดันไดไมนอยกวา 300 PSI เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
รั่วซึมไดงาย
2.7.14 ชุดระบบทอสําหรับการสูบจายน้ําระบบน้ําบริสุทธิ์ (Pipe Line For RO Supply)
2.7.14.1 มีเครื่องสูบน้ําชนิดหลายใบพัดแบบแนวตั้งทําดวยเหล็กไรสนิมจํานวนไมนอย
กวา 1 เครื่องความเร็วของอัตราการไหลของน้ําภายในเสนทอไมนอยกวา 1.5 ฟุตตอวินาที ในขณะเดินเครื่องสูบน้ํา
เปนผลิตภัณฑจากยุโรปอเมริกา
2.7.14.2 การเดินเสนทอภายในหองรักษาพยาบาล (Ward) เปนแบบไหลวนกลับ และทอ
ทําดวยวัสดุ PEZ (Polyethylene-Cross linked)
2.7.14.3 มีเช็ควาลวและขอตอสามทางทําดวยเหล็กกลา ไรสนิมเกรด 316 ทั้งใน เครื่อง
ไตเทียม
2.7.15 มีขอตอสามทางนําดวยเหล็กกลาไรสนิมเกรด 316 เช็ควาลวกันน้ํายอนกลับและ
บอลลวาลวหรือ Butterfly Valve และมาตรวัดแรงดันของน้ําบริสุทธิ์เพื่อใชตรวจสอบแรงดันของน้ําบริสุทธิ์สําหรับ
อางลางตัวกรอง
2.8 ระบบควบคุมและตูไฟควบคุม (Electrical Control Box)
2.8.1 ทําดวยเหล็กเคลือบสีมีประตูสําหรับเปดปดขนาดตามความเหมาะสม
2.8.2 มีสวิทชควบคุมติดตั้งที่หนาตูพรอมแผงไฟแสดงสถานะ การทํางานโดยมีการแสดงใหเห็นถึง
การทํางานของเครื่องสูบน้ํา เปนตน
2.8.3 มีระบบควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงใหสัมพันธกับการใชน้ําแบบอัตโนมัติ
พรอมระบบปองกันเครื่องสูบน้ําเสียหายกรณีที่น้ําดิบมีปญหาและสัญญาณเตือนแบบแสงใหทราบ
2.8.4 ตูควบคุมตองมีอุปกรณหลักการทํางานของระบบในกรณีที่จะใชไฟฟาที่จายเขาสูระบบ
มีปญหา (Phase Protection) หรืออุปกรณที่จําเปนตามมาตรฐานการไฟฟา
2.8.5 ตองมีสะพานไฟและอุปกรณเครื่องจักรกินกระแสไฟฟาเกินกําลังสําหรับตัดการทํางานของ
เครื่องจักรเฉพาะแตละจุดเพื่อใหสามารถตัดและเลือกใชเครื่องจักรบางชุดไดรวมถึงสามารถตรวจสอบสาเหตุการตัด
วงจรไดงายทั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา
2.9 ขอกําหนดอื่นๆ
2.9.1 ผูใหเชาตองมีประวัติในการติดตั้งระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์แบบเพียววอเตอรโดยการใชเสนทอ
สําหรับหนวยไตเทียมในประเทศไทยไมนอยกวา 2 แหง
2.9.2 ผูใหเชาตองสงรายการคํานวณการออกแบบซึ่งประกอบดวย
2.9.2.1 การคํานวณหาคา EBCT ของถังกรองคารบอน (Empty Bed Contact Time)
2.9.2.2 ผลวิเคราะหน้ําดิบ
2.9.2.3 การคํานวณคาน้ําบริสทุ ธิ์ที่ผานเมมเบรน (ตองนอยกวา 10 ไมโครซีเมนต)
2.9.2.4 การคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ําบริสทุ ธิ์ใหมีความเร็วในเสนทอจายน้าํ บริสทุ ธิ์
ตามมาตรฐาน AAMI และสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
2.9.3 ผูใหเชาจะตองดําเนินการติดตั้ง ณ สถานที่ที่กําหนดจนสามารถใชงานไดดีพรอมเก็บตัวอยาง
น้ําเพื่อสงใหหองทดลองอื่นที่เชื่อถือไดตรวจสอบตามมาตรฐาน AMMI ถาผลวิเคราะหตัวอยางนั้นมีคา 1 หรือคาใด
เกินกวามาตรฐาน AMMI โดยปริมาณเชื้อแบคทีเรียเทากับ 50.0 CFU/mL และ Endotoxin เทากับ 1 EU/mL
จะตองรีบแกไขภายใน 30 วัน

หนา 4 จาก 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวย 5
2.9.4 มีการดูแล ทุกๆ 3 เดือนติดตอกันเปนเวลา 3 ป โดยตองทําการตรวจวัดคาความขุน
(Turbidity Meter), SDI, Total Chlorine และ Total Plate Count ครั้งละไมนอยกวา 3 ตัวอยาง และ
Endotoxin Test ครั้งละไมนอยกวา 1 ตัวอยาง สําหรับการตรวจ และตองใชหองทดลองอื่น ที่เชื่อถือไดตรวจสอบ
ตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย

หนา 5 จาก 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวย 6
ผนวก 5
การบํารุงรักษาเครื่องไตเทียม
๑. วัตถุประสงค
เป น มาตรฐานในการดู แ ลรั ก ษา และซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งไตเที ย มให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถ
ใหบริการไดอยางตอเนื่อง
๒. รายละเอียดการบํารุงรักษาเครื่องไตเทียม
๒.๑ การใหบริการดูแลรักษาเครื่องไตเทียม ผูใหเชาตองสงชางเขามาใหบริการตรวจเช็คเครื่องไตเทียม
ทุก ๓ เดือน
๒.๒ ชางผูเขามาดูแล หรือซอมเครื่องไตเทียมตองเปนชางที่มีประสบการณ ผานการอบรมการซอม
เครื่องไตเทียมที่ไดรับการรับรอง
๒.๓ การเขาดําเนินการทุกครั้งของชางตองมีเอกสารแสดงรายละเอียด หรือผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง
๒.๔ กรณีเครื่องไตเทียมชํารุดไมสามารถใชงานได ผูใหเชาตองสงชางเขามาดําเนินการภายใน ๔๘ ชั่วโมง
และจะตองแกไข ซอมแซมใหสามารถใชงานไดภายใน ๒4 ชั่วโมง หรือเร็วกวานี้
๒.๕ กรณี จํ า เป น ต อ งซ อ ม หรื อเปลี่ ย นอะไหล อุ ป กรณ ภ ายในเครื่ อ ง ผู ใ ห เ ช า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายที่ เกิดขึ้นทั้งหมด ตลอดอายุสัญญา
๒.๖ การดูแลรักษาเครื่องไตเทียมตองเปนไปตามมาตรฐานที่สมาคมโรคไตแหงประเทศไทยกําหนด
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