
 
 

                     สถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ
ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ านวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ แนบมาท้ายเอกสารนี้ 
 

  สถาบันบ าราศนราดูร ก าหนดให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นมายังสถาบันบ าราศนราดูร 
โดยเปิดเผยตัว เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันบ าราศนราดูร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังสถาบันบ าราศนราดูร โดยส่งถึงผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร (ผ่านงาน
พั สดุ ) เลขที่  3 8  ต าบลตลาดขวัญ  อ า เภ อ เมื อ ง จั งห วัดนนท บุ รี  1 1 0 0 0  ห รือท างเว็ บ ไซต์ 
https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/bamras โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562                                   
(โทร 0 2590 3465-67 โทรสาร 0 2951 0802) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) 
  

ประกาศสถาบันบ าราศนราดรู  
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ านวน 49 รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

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

 สถาบันบ าราศนราดูร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างใน
การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,299,870.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ด
สิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ 
รายการ 
ส่งตรวจ 

รหัส
กรมบัญชีกลาง 

1 CT Brain NC 20 44101 
2 CT Brain with CM 18 44102 
3 CT chest/lungs CM 15 44301 
4 CT Upper abdomen 20 44501 
5 CT Lower abdomen 20 44502 
6 CT Whole abdomen 20 44503 
7 CT Neck 5 44250 
8 CT Orbits 2 planes 5 44210 
9 CT Temporal bone 5 44220 

10 CT Spine 1 part 10 44140 
11 CT Extremity and joint per part 1 44701 
12 CT 1 part + Multiphase CM 1 44001 
13 CTA 1 part 10 44010 
14 CTA Brain 1 44103 
15 CTA Neck 1 44251 
16 CTA Chest 5 44310 
17 CTA Aorta (1 part) 10 44420 
18 CTA Whole aorta 10 44421 
19 3D CT scan 5 44003 
20 CT Sella 1 44110 
21 CT Pituitary gland 2 planes 1 44111 
22 CT Facial bone 1 44201 
23 CT Facial bone 3D 1 44202 
24 CT IAC 5 44222 
25 CT Parotid gland  1 44223 
26 CT Nasopharynx 2 planes 1 44231 

 
 ล าดับที่ 27... 
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ล าดับ รายการ 
รายการ 
ส่งตรวจ 

รหัส
กรมบัญชีกลาง 

27 CT PNS 2 planes 1 44233 
28 CT Thyroid  1 44261 
29 High resolution CT (lungs) 5 44302 
30 CT 1 part + 3D Navigator 1 44002 
31 Additional surface 3D views 5 44004 
32 Additional multiphase 11 44005 
33 CTA Peripheral run off 10 44011 
34 CT Fistulogram 1 44020 
35 CT Myelogram 1 44150 
36 CT IAC/Temporal bone screening 10 44221 
37 CT Nasal cavity 5 44230 
38 CT PNS screening 1 plane 5 44232 
39 CT Oral cavity 1 44240 
40 CT Dental scan-maxilla 1 44241 
41 CT Dental scan-mandible 1 44242 
42 CT Oropharynx 5 44243 
43 CT Larynx 5 44260 
44 CTA for Pulmonary Emboli 10 44311 
45 CT Pancreas spiral 5 44511 
46 CT Kidney spiral 5 44610 
47 CTA Renal artery 5 44611 
48 CT Colonography 20 44503 
49 Using Nonionic CM add (50ml) 70 44901 

 รวม 377  
 

 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 
 

6. มีคุณสมบัติ... 
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6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
            8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันบ าราศนราดูร 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
            9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
            11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
            13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
ในวันที่..........................................ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
 

    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/bamras หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3465-7 ในวันและเวลาราชการ 

 
     ประกาศ ณ วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสาร 

ส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 



 

 (ร่าง) 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ ........../2562 
การจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ านวน 49 รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศสถาบันบ าราศนราดูร 

ลงวันที.่............................................................ 
     ----------------------------------------- 

 สถาบันบ าราศนราดูร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบัน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ านวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ 
รายการ 
ส่งตรวจ 

รหัส
กรมบัญชีกลาง 

1 CT Brain NC 20 44101 
2 CT Brain with CM 18 44102 
3 CT chest/lungs CM 15 44301 
4 CT Upper abdomen 20 44501 
5 CT Lower abdomen 20 44502 
6 CT Whole abdomen 20 44503 
7 CT Neck 5 44250 
8 CT Orbits 2 planes 5 44210 
9 CT Temporal bone 5 44220 

10 CT Spine 1 part 10 44140 
11 CT Extremity and joint per part 1 44701 
12 CT 1 part + Multiphase CM 1 44001 
13 CTA 1 part 10 44010 
14 CTA Brain 1 44103 
15 CTA Neck 1 44251 
16 CTA Chest 5 44310 
17 CTA Aorta (1 part) 10 44420 
18 CTA Whole aorta 10 44421 
19 3D CT scan 5 44003 
20 CT Sella 1 44110 
21 CT Pituitary gland 2 planes 1 44111 
22 CT Facial bone 1 44201 
23 CT Facial bone 3D 1 44202 
24 CT IAC 5 44222 
25 CT Parotid gland  1 44223 

 
ล าดับที่ 26... 
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ล าดับ รายการ 
รายการ 
ส่งตรวจ 

รหัส
กรมบัญชีกลาง 

26 CT Nasopharynx 2 planes 1 44231 
27 CT PNS 2 planes 1 44233 
28 CT Thyroid  1 44261 
29 High resolution CT (lungs) 5 44302 
30 CT 1 part + 3D Navigator 1 44002 
31 Additional surface 3D views 5 44004 
32 Additional multiphase 11 44005 
33 CTA Peripheral run off 10 44011 
34 CT Fistulogram 1 44020 
35 CT Myelogram 1 44150 
36 CT IAC/Temporal bone screening 10 44221 
37 CT Nasal cavity 5 44230 
38 CT PNS screening 1 plane 5 44232 
39 CT Oral cavity 1 44240 
40 CT Dental scan-maxilla 1 44241 
41 CT Dental scan-mandible 1 44242 
42 CT Oropharynx 5 44243 
43 CT Larynx 5 44260 
44 CTA for Pulmonary Emboli 10 44311 
45 CT Pancreas spiral 5 44511 
46 CT Kidney spiral 5 44610 
47 CTA Renal artery 5 44611 
48 CT Colonography 20 44503 
49 Using Nonionic CM add (50ml) 70 44901 

 รวม 377  
 

ซึ่งพัสดุที่จะจ้างนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
1.2   แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3  แบบสัญญาจา้ง 

      1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
        (๑) หลักประกันสัญญา   
 

1.5 บทนิยาม... 
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   ๑.๕  บทนิยาม 
     (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
   ๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
     (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
  

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 2.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันบ าราศ
นราดูร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ วย อิ เล็ กท รอนิ กส์  (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญ ชี กลาง  ต ามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 

 ๓.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
        ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่... 



 

-4- 
 
 

  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ที่รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ที่รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   (๔)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
     (4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 

                  ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6 
(1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่  1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  

  ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   (2)  แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔ 

(3) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
 (3.1) หนังสือรับรองผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต

หรือผู้แทนหลักในประเทศไทย 
 (3.2) หนังสือรับรองว่ามีวิศวกรที่ได้รับการอบรมการติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องฯที่

เสนอหรือมีวิศวกรจากผู้แทนหลักท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และมีเอกสารรับรองผลงานการเช่าพ้ืนที่
หรือบริการจ้างเหมาให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  32 slices หรือมากกว่า ใน
โรงพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยมีเอกสารรับรองผลงาน สัญญาเช่า สัญญาจ้างหรือสัญญาให้
ด าเนินการ เป็นต้น  

 
(3.3) หนังสือ... 
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 (3.3) หนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา หรือเครื่องที่มีคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ เพ่ือติดตั้งบริเวณ ภายในสถาบันบ าราศนราดูร 
                           (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 
(2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่  2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 ๔.  การเสนอราคา 
       4 .1 ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
         4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ 
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มบริการทางการแพทย์
สถาบันบ าราศนราดูร ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

     ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 49 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ านวน 49 รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ  

  ส าหรับแคตตาล็อกหรือแบบรูปที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกหรือแบบรูป ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน 
          4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์  
          4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.............................................. ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

4.7 ผู้ยื่น... 
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                   4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก่สถาบัน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์           
                   4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ 
๑.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบัน
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สถาบันจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสถาบัน 
 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                         (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                           (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                         (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
                         (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
                         (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  

 5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
 กรณใีช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันจะพิจารณาจากราคารวม 

     5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์    
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
  5.4 สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 
(1) ไม่ปรากฏ… 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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                        (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน 
                        (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                        (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประ กวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

 5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่
ถูกต้อง 
                  5.6 สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด  
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้ ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสถาบัน 

 5.7 ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฎว่ามีการกระท าที่ เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา   

       

 6.  การท าสัญญาจ้าง 
                 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับสถาบัน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
                  6.1 เงินสด 
                  6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ (ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเช็คหรือดราฟท์เข้าบัญชี) 

6.3 หนังสือ... 
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                  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                  6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ       
ค้ าประกันของคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)  
                  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
               หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                        หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสถาบันได้รับมอบไว้แล้ว 
 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละ 1 เดือน  

 

 8.  อัตราค่าปรับ 
                  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
สถาบันจะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานจ้างช่วง
นั้น 

8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง 
 

 9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท า
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่สถาบันได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
         10.๑  เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบ ารุงของสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 
                           การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อสถาบันได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากกรมควบคุม
โรค แล้วเท่านั้น 
 10.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                            (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน     
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

 
 



 

(2)  จัดการ… 
-9- 

 
                            (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                            (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 10.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 10.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของสถาบัน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 

 10.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากสถาบันไม่ได้ 
                           (1) สถาบันไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
 (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                           (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
                           (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  สถาบันสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับสถาบันไว้ชั่วคราว 
 
 

              สถาบันบ าราศนราดูร 
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 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ 
 
๑. ความต้องการ 
    การจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi slices Spiral CT Scanner) 

ที่สามารถสร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อ ๑ รอบของการสแกน มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงเพ่ือ
ใช้ตรวจวินิจฉัยอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ท่ัวร่างกาย  

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
     ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อ ๑ รอบของการสแกนใช้ตรวจ

วินิจฉัยอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย  
3. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนหลักใน
ประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง 

3.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเชื่อมต่อระบบแสดงภาพตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดได้อย่างสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

3.๓ ผู้รับจ้างต้องแสดงหนังสือรับรองว่ามีวิศวกรที่ได้รับการอบรมการติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องฯที่เสนอ
หรือมีวิศวกรจากผู้แทนหลักที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และมีเอกสารรับรองผลงานการเช่า
พื้นที่หรือบริการจ้างเหมาให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 32 slices หรือ
มากกว่า ในโรงพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยมีเอกสารรับรองผลงาน สัญญาเช่า สัญญา
จ้างหรือสัญญาให้ด าเนินการ เป็นต้น  

3.๔ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการติดตั้งเครื่องฯ ณ สถานที่ซึ่งผู้ว่าจ้างก าหนด พร้อมปรับปรุงตกแต่งสถานที่
เพ่ื อรองรับการติ ดตั้ ง เครื่ อ งฯ  รวมทั้ งการป้ องกัน อันตรายจากรั งสี ให้ ได้ มาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการปรับปรุงสถานที่ต้องเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้ 

          3.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงห้องส าหรับติดตั้งและห้องควบคุมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้ได้รับ
มาตรฐานการป้องกันรังสีตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอยู่ในพ้ืนที่ที่
สถาบันบ าราศนราดูร ก าหนดให้เท่านั้น 

3.๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงห้องอ่านฟิล์มของรังสีแพทย์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องให้ได้
มาตรฐาน  มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

3.๕ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบสัญญาณไฟเตือนเมื่อเครื่องฯ ท างานและระบบป้องกันอันตรายจากรังสี 
โดยเชื่อมต่อกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

3.๖ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาท าการตรวจสอบเครื่องฯ และรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องฯ และรับรองความปลอดภัยจากรังสีโดยกองรังสีและ
เครื่องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3.๗ ผู้รับจ้างจะต้องส่งวิศวกรที่มีความช านาญมาตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องฯ เพ่ือให้ท างาน ได้เต็ม
ประสิทธิภาพทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างงานนับแต่วันตรวจรับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

    3.8 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ในสถาบันบ าราศนราดูรส าหรับติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็ว
สูง (๓๒-Slice multi-detector CT scan) 

 
3.9 ผู้รับจ้าง… 
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    3.9 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ซึ่ งมีรายละเอียด
ลักษณะเฉพาะโปรแกรมการใช้งาน และสมรรถนะของเครื่องตามรายละเอียดในภาคผนวก ซึ่งเป็น
เครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือเครื่องที่มีคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ เพ่ือติดตั้งบริเวณ 
ภายในสถาบันบ าราศนราดูร  

    3.10 ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการดัดแปลง ตกแต่งสถานที่ส าหรับให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และผู้รับ
จ้ า ง จ ะ ท า ก า ร ดั ด แ ป ล ง  ต ก แ ต่ ง ห้ อ ง เอ ก ซ เร ย์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ให้ ได้ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

    3.11 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องฯ และพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย ภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

    3.12 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขอเช่าพ้ืนที่กับกรมธนารักษ์ และเป็นผู้จ่ายค่าเช่าพ้ืนที่ให้กับกรมธนารักษ์ 
นอกเหนือจากเงื่อนไขของกรมธนารักษ์ ผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มีอยู่ในปัจจุบัน และหรือที่จะมีขึ้นใน
อนาคต หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ์ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิก
สัญญาหรือด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

    3.13 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่น ามาติดตั้ง ต้องได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  โดยผู้รับจ้างจะต้องขอตรวจสอบมาตรฐานของเครื่ องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์และมาตรฐานความปลอดภัยของห้องตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และท าการ
ขออนุญาตใช้รังสีจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนทั้งหมด 

    3.14 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าโดยตรง 

    3.15 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า หรือค่าบริการอื่นใด
ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

3.16 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและออกค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางด้านรังสี เช่น 
กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา เป็นต้น 

3.17 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยหายใจ รวมถึงยาที่จ าเป็น ให้พร้อม
ใช้ในห้องตรวจ ในกรณีผู้ป่วยแพ้สารทึบรังสี ซึ่งต้องได้รับการช่วยชีวิตจากสถาบันบ าราศนราดูร 
พร้อมติดตั้ง Oxygen pipe line โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ค่ายา
และค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งหมดส่วนค่าความเสียหายอ่ืนใด อันเกิดแก่ผู้ป่ วย
ที่มาใช้บริการกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อันเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้
รับจ้างผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

3.18 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดจ้าง เจ้าหน้าที่รังสีที่มีความเชี่ยวชาญ และพนักงานต้อนรับ มาไว้
ให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีนักรังสี/เจ้า
พนักงานรังสีการแพทย์ เพ่ือปฏิบัติงานตลอดเวลาที่มีการตรวจ และจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ร่วม
ด้วยในขณะตรวจตามแต่ชนิดของการตรวจ ส าหรับนักรังสี/เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์จะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

3.19 ผู้รับจ้าง… 



 

 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1 
                                                                                                                                       หน้า 3/12 

 
3.19 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดจ้างรังสีแพทย์ ทั้งจากพ้ืนที่หรือส่งภาพอ่านฟิล์มทางอินเตอร์เน็ต         

มาบริการแก่ผู้ป่วยในสถาบันบ าราศนราดูร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย การด าเนินการหรือการ
บริการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบนโยบาย มาตรฐานวิชาชีพ และคุณภาพของสถาบันบ าราศ
นราดูร 

3.20 ผู้รับจ้างจะต้องเปิดให้บริการแก่คนไข้ภายในสถาบันบ าราศนราดูรทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

3.21 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงโดยทันที่ที่ผู้ป่วยมาถึง
ห้องตรวจ และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยนั้นอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างจนกว่า
ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวกลับให้ผู้ว่าจ้าง 

3.22 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัด และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ป่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้สั่งตรวจหรือผู้ป่วย 

3.23 เทคนิคการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ และต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบการท างานผู้รับจ้างตลอดเวลา 

3.24 ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการการเชื่อมต่อและส่งภาพชนิด DICOM ไปยัง Computer Server หรือ 
PACS Server ของสถาบันบ าราศนราดูร โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๒TB หรือให้เพียงพอตลอดอายุสัญญาจ้าง 

3.25 ผู้รับจ้างสามารถด าเนินการส่งปรึกษาภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางไกลได้ 
3.26 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบของหนังสือรับรองผล หรือ CD หรือ 

DVD รวมทั้งการส่งผลไปยังคอมพิวเตอร์อิสระให้กับแพทย์ผู้ส่งตรวจของผู้ว่าจ้างเพ่ือรายงานผลโดยมี 
3.26.๑ การประกันเวลารับผลการตรวจ 

                       (1) กรณีเคสเร่งด่วน (emergency), stroke fast track , head injury รับผลการตรวจ 
ภายใน ๓๐ นาที นับจากกระบวนการสร้างภาพเสร็จ 

                       (2) กรณีเคสไม่เร่งด่วน รับผลการตรวจ ภายใน ๖ ชั่วโมง นับจากกระบวนการสร้างภาพเสร็จ 
  3.26.๒ การประกันผลอ่านผิดพลาด (error) 
             (1) ถ้าผลอ่านผิดพลาด ส่งผลกระทบถึงตัวผู้ป่วย เช่น เกิดกระบวนการรักษา การให้ยา 

การผ่าตัด เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายทั้งหมด 
3.27 ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแจ้งให้

สถาบันบ าราศนราดูรรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีและจัดการให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ต่อผู้ป่วยให้เสร็จสิ้นทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง และหากต้องส่งผู้ป่วยไปตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์นอกสถาบันบ าราศนราดูร ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการน าส่ง และรับกลับ
ด้วยรถพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจ 

3.28 กรณีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช ารุด หรือขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
ช่างที่มีความรู้ความช านาญเพ่ือท าการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ปกติ ภายใน 3 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ หลอด เอกซเรย์    
ดีเทคเตอร์ เป็นต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถบริการแก่
ผู้ป่วยของสถาบันบ าราศนราดูร หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จและไม่สามารถใช้การได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามที่ก าหนดในสัญญา 

3.29 ในกรณี… 
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3.29 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติได้ ผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าเครื่องเดิมมาติดตั้งให้แก่
สถาบันบ าราศนราดูรภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบอกกล่าว เนื่องจาก
ไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องแก่สถาบันบ าราศนราดูร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาและ
ติดตั้งเองทั้งสิน้ 

3.30 ผู้รับจ้าง เป็นผู้จัดท าประกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ อันอาจท าความเสียหาย
ให้แก่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเสียหายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง
อาคารและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันทั้งหมดและผู้รับจ้าง
รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน 

3.31 การเก็บค่าบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ผู้รับจ้างจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้าง 
ต่อผู้ป่วย ๑ ราย ในการตรวจแต่ละส่วน (Part Examination) หากผู้ป่วยรายเดียวกันตรวจแล้ว 
แพทย์หรือรังสีแพทย์มีความเห็นสมควรที่ต้องตรวจเพ่ิม หรือเห็นว่าการตรวจนั้นยังไม่สมบูรณ์ในการ
ตรวจส่วนนั้นๆผู้รับจ้างต้องตรวจเพิ่มโดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิมจากผู้ว่าจ้างและผู้ป่วยอีก 

3.32 การเสนอราคาการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาค่าบริการตามที่
สถาบันบ าราศนราดูรก าหนดหรือน้อยกว่า ในแต่ละส่วนการตรวจ ดังนี้ 

 

ล าดับ รายการส่วนตรวจ ค่าตรวจตามกรมบัญชี ราคาค่าจ้างบริการ (ไม่เกิน) 

๑ CT brain NC ๓,๑๐๐ ๑,๘๖๐ 

๒ CT brain with CM ๔,๖๐๐ ๒,๗๖๐ 

๓ CT chest/lungs ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๔ CT upper abdomen ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๕ CT lower abdomen ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๖ CT whole abdomen ๙,๕๐๐ ๕,๗๐๐ 

๗ CT neck ๕,๗๐๐ ๓,๔๒๐ 

๘ CT orbits ๒ planes ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๙ CT temporal bone ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๑๐ CT spine ๑ part ๕,๓๕๐ ๓,๒๑๐ 

๑๑ CT extremity and joint per part ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๑๒ CT one part + multiphases CM ๖,๘๐๐ ๔,๐๘๐ 
๑๓ CTA ๑ part ๑๒,๐๐๐ ๗,๒๐๐ 

๑๔ CTA brain ๑๒,๐๐๐ ๗,๒๐๐ 
๑๕ CTA neck ๑๒,๐๐๐ ๗,๒๐๐ 

๑๖ CTA chest ๑๒,๐๐๐ ๗,๒๐๐ 

๑๗ CTA aorta (๑ part) ๑๒,๐๐๐ ๗,๒๐๐ 

๑๘ CTA whole abdominal aorta ๑๖,๐๐๐ ๙,๖๐๐ 
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ล าดับ รายการส่วนตรวจ ค่าตรวจตามกรมบัญชี ราคาค่าจ้างบริการ (ไม่เกิน) 

๑๙ ๓D CT scan ๘,๐๐๐ ๔,๘๐๐ 

๒๐ CT sella ๔,๐๐๐ ๒,๔๐๐ 

๒๑ CT pituitary gland ๒ phase ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๒๒ CT facial bone ๔,๐๐๐ ๒,๔๐๐ 

๒๓ CT facial bone ๓D ๖,๐๐๐ ๓,๖๐๐ 
๒๔ CT IAC ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๒๕ CT parotid gland  ๕,๗๐๐ ๓,๔๒๐ 

๒๖ CT nasopharynx ๒ planes ๕,๗๐๐ ๓,๔๑๐ 
๒๗ CT PNS ๒ planes ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๒๘ CT thyroid  ๕,๗๐๐ ๓,๔๒๐ 
๒๙ High resolution CT (lungs) ๔,๐๐๐ ๒,๔๐๐ 
30 CT 1 part + 3D Navigator ๑๔,๕๐๐ ๘,๗๐๐ 
31 Additional surface 3D views ๓๕๐ ๒๑๐ 
32 Additional multiphase ๑,๐๐๐ ๖๐๐ 
33 CTA Peripheral run off ๑๒,๐๐๐ ๗,๒๐๐ 
34 CT Fistulogram ๖,๐๐๐ ๓,๖๐๐ 
35 CT Myelogram ๕,๘๐๐ ๓,๔๘๐ 
36 CT IAC/Temporal bone screening ๓,๑๐๐ ๑,๘๖๐ 
37 CT Nasal cavity ๔,๐๐๐ ๒,๔๐๐ 
38 CT PNS screening 1 plane ๒,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
39 CT Oral cavity ๕,๗๐๐ ๓,๔๒๐ 
40 CT Dental scan-maxilla ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
41 CT Dental scan-mandible ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
42 CT Oropharynx ๕,๗๐๐ ๓,๔๒๐ 
43 CT Larynx ๕๗๐๐ ๓,๔๒๐ 
44 CTA for Pulmonary Emboli ๑๒๐๐๐ ๗,๒๐๐ 
45 CT Pancreas spiral ๕๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
46 CT Kidney spiral ๕๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
47 CTA Renal artery ๑๒๐๐๐ ๗,๒๐๐ 
48 CT Colonography ๙๕๐๐ ๕,๗๐๐ 
49 Using Nonionic CM add (50ml) ๗๕๐ ๗๕๐ 

 
3.33 ผู้รับจ้าง... 
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3.33 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ด าเนินการ ๑ คน ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ด าเนินการต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. 
สถานพยาบาล ล่าสุด 

3.34 ผู้รับจ้างต้องท ารายงานการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจในแต่ละวันให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
3.35 ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมจ านวนและรายการตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยซึ่งมีเลขประจ าตัวผู้ป่วย และ

รายการตรวจแต่ละรายการรวมทั้งค่าใช้จ่าย เพื่อขอเบิกเงินค่าบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่ง
โดยปกติจะรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของเดือน 

3.36 หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าการด าเนินงานของผู้รับจ้าง เช่น การให้บริการไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ 
เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  เครื่องเอกซเรย์และ/ หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ หรือไม่ดีพอและไม่แก้ไขภายในก าหนดในข้อสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้
ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.37 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของผู้ว่าจ้างที่มีอยู่ในขณะนี้หรือจะมี
ขึ้นในภายหน้า ซึ่งไม่ขัดต่อสัญญาจ้าง 

3.38 ข้อก าหนดอ่ืนใดที่นอกเหนือจากสัญญานี้ผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
และให้ถือว่าค าวินิจฉัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

3.39 การจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า  32 ภาพต่อรอบนี้มี
ระยะเวลาจ้างเป็นเวลา ๑ ปี หากครบสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมรับจ้างบริการเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ ในราคาเดิมให้กับสถาบันบ าราศ
นราดูร จนกว่าผู้ว่าจ้าง จะด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 

3.40 เมื่อสิ้นสุดสัญญา หากผู้ว่าจ้างไม่ต้องการต่อสัญญาจ้าง หรือไม่ต้องการใช้บริการเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ ผู้รับจ้างจะต้องท าการรื้อถอน
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯพร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามสัญญาจ้างออกจากภายในบริเวณ
สถาบันบ าราศนราดูร ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือวันที่ผู้ว่าจ้าง
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้แล้ว 

4.  ลักษณะทั่วไปของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
4.๑ เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด Multi Detector Computed Tomography มีอุปกรณ์รับรังสี 

(Detector) เรียงตัวในแนวยาวของเตียงไม่น้อยกว่า ๑๖ แถว สามารถสร้างภาพจาก Detector ได้ไม่
น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อการหมุน ๑ รอบ (๓๖๐ องศา) มีส่วนประกอบดังนี้ 
4.๑.๑ ระบบก าเนิดรังสีเอกซเรย์ (X-Ray Generator)    จ านวน ๑ ระบบ 

          4.๑.๒ หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube )               จ านวน ๑ หลอด 
          4.๑.๓ อุปกรณ์รับรังสี (Detector)                    จ านวน ๑ ชุด 
          4.๑.๔ ช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry)       จ านวน ๑ ชุด 
          4.๑.๕ ระบบเตียงผู้ป่วย (X-ray Table System)     จ านวน ๑ ระบบ 
          4.๑.๖ ระบบการสแกนภาพ (Scanning System) และ ระบบการสร้างภาพ 
                   (Reconstruction System)               จ านวน ๑ ระบบ 
          4.๑.๗ ชุดคอมพิวเตอร์หลักส าหรับเก็บข้อมูล สร้างภาพและ เป็นชุดควบคุมการท างานของ 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Main Operation  Console )   จ านวน ๑ ชุด 
4.๒ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ชนิด ๓ Phase ๕๐ เฮิรตซ์ 

5. คุณลักษณะ... 
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5.   คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
     5.๑ ระบบก าเนิดรังสีเอกซเรย์ (X-Ray Generator) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           5.๑.๑ ระบบก าเนิดรังสีเอกซเรย์ เป็นชนิด High Frequency และเป็นชนิดให้รังสีแบบต่อเนื่อง

(Continuous X-ray Beam) 
           5.๑.๒ สามารถให้ค่าพลังงาน Generator Output Power ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลวัตต์ (เมื่อใช้ร่วมกับ 

Software Iterative Reconstruction) 
  5.๑.๓ สามารถเลือกความต่างศักย์ขั้วหลอด (Tube Voltage) ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ และขนาด

สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔๐kV 
           5.๑.๔  สามารถให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ข้ัวหลอด (Tube Current) ค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ mA 

5.๒ หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube ) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           5.๒.๑ หลอดเอกซเรย์มีความจุในการสะสมความร้อน (Anode Heat Capacity) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ MHU 
           5.๒.๒ มีจุดก าเนิดรังสีเอกซเรย์ ( Focal Spot) ไม่น้อยกว่า ๒ ขนาด 

5.๓ อุปกรณ์รับรังสี (Detector) 
           5.๓.๑ เป็นชนิด Solid Stateหรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า 
           5.๓.๒ มีจ านวน Detector ไม่น้อยกว่า ๑๖  แถว และสามารถรับข้อมูลภาพต่อการหมุน 1 รอบ   

ของหลอดเอกซเรย์ได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพตัดขวาง ( ๓๒Slices/Rotation) 
           5.๓.๓ เลือกความหนาของส่วนที่ต้องการตัด (Slice thickness) บางสุดไม่มากกว่า ๐.๘ มิลลิเมตร 
           5.๓.๔ มีระบบควบคุมการสร้างภาพแบบพิเศษที่สามารถลดปริมาณรังสี  (Raw Data Iterative 

Reconstruction) 
           5.๓.๕ มีจ านวนตัวตรวจจับรังสีเอกซเรย์ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ Elements 
           5.๓.๖ มี Data Acquisition rate ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ view/rotation   

5.๔ ช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           5.๔.๑ ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry aperture diameter) ไม่น้อยกว่า ๖๕ 

เซนติเมตร 
           5.๔.๒ สามารถเอียงท ามุมได้ไม่น้อยกว่า± ๓๐องศาหรือมีระบบการควบคุมการเอียงของ Gantry 

เป็นแบบการใช้ software หรือ digital tilt 
           5.๔.๓ มีแสงเลเซอร์ (Laser Alignment) แสดงต าแหน่งเพื่อช่วยในการจัดท่าผู้ป่วย 
           5.๔.๔ ควบคุมการเอียงมุม ได้จากชุดควบคุม  (Operation Console) 
           5.๔.๕ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างห้องควบคุมกับห้องสแกนด้วยระบบอินเตอร์คอม (Intercom) ได้ 
     5.๕ ระบบเตียงผู้ป่วย (X-ray Table System) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           5.๕.๑ สามารถสแกนต่อเนื่อง (Scan Range) ความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๘ เซนติเมตร เพ่ือ

รองรับการตรวจศีรษะถึงปลายเท้า โดยมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุดไม่น้อยกว่า         
๑๐๐ มิลลิเมตรต่อวินาที 

           5.๕.๒ มีระบบปรับพ้ืนเตียงขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า หรือระบบ Hydraulic สามารถปรับระดับความ
สูงลงต่ าสุดจากพ้ืน ไม่มากกว่า ๖๐ เซนติเมตร และ ปรับระดับความสูงขึ้นได้สูงสุดจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร 

 
5.๕.๓ พ้ืนเตียง... 
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           5.๕.๓ พ้ืนเตียงรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม 
           5.๕.๔ ท าการควบคุมการเคลื่อนที่ของเตียงได้ที่ Gantry หรือที่แผงควบคุม (Operation Console) 

5.๖ ระบบการสแกนภาพ (Scanning System) และ ระบบการสร้างภาพ (Reconstruction System)   
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

            5.๖.๑ เวลาน้อยที่สุดที่ใช้ในการสแกนครบรอบ ๓๖๐ องศา (Rotation Speed) ไม่มากกว่า ๐.๗๕ 
วินาที 

            5.๖.๒ สามารถเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางของการตรวจ(Scan Field of View)ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ขนาด
โดยขนาดใหญ่สุดมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร 

            5.๖.๓ สามารถจัดเก็บ Examination Protocol ได ้
            5.๖.๔ มีความละเอียดในการสร้างภาพ (Reconstruction) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ X ๑,๐๒๔Matrix 
            5.๖.๕ สามารถแสดงภาพได้ที่ความละเอียดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ X ๑,๐๒๔Matrix 
            5.๖.๖ สามารถท าการสร้างภาพ (Reconstruction) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ภาพต่อวินาที 
            5.๖.๗ มีโปรแกรมลด Metal Artifact ที่เกิดจากโลหะในร่างกาย 
            5.๖.๘ มีโปรแกรมลดสัญญาณรบกวน (Noise) 
            5.๖.๙ มีค่า Low Contrast Resolution เมื่อตรวจด้วย CATPHAN มาตรฐาน ได้ที่ความละเอียดไม ่

มากกว่า ๓ มิลลิเมตร ที่ ๐.๓ % 
5.๗ ชุดคอมพิวเตอร์หลักส าหรับเก็บข้อมูล สร้างภาพ และเป็นชุดควบคุมการท างานของเครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์(Main Operation Console) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
            5.๗.๑ มีระบบ Worklistที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของสถาบันบ าราศนราดูรฯ ได้ 
            5.๗.๒ Main Console เป็นชุดควบคุมระบบการตรวจผู้ป่วย และการท างานทั้งหมด ดังนี้ 
                     (๑)  ควบคุมการสแกนตรวจผู้ป่วย 
                     (๒)  ควบคุมการเคลื่อนที่ของเตียงผู้ป่วย 
                     (๓)  ควบคุมการเอียงของ Gantry 
                     (๔)  หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) เป็นแบบ ๖๔ bit CPUหรือระบบการประมวลผล 

ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า 
                     (5)  หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘GB 
                   (๖) จอภาพแสดงผลเป็นชนิด Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ให้ความละเอียดไม่น้อย

กว่า ๑,๒๘๐ X ๑,๐๒๔Pixels จ านวน๑ ชุด 
                    (๗)  อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เช่น Mouse, Keyboard 
                     (๘) ระบบการเก็บภาพ (Image Storing System) 
                    (๙)  มี Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐GB 
                     (๑๐) สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่น DVD-R หรือระบบอ่ืนๆที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
                     (๑๑) มีมาตรฐานของ DICOM  ซึ่ งประกอบด้วย DICOM Storage  (Send/ Receive), 

DICOM Query/ Retrieve, DICOM Modality Worklist, DICOM print 
                   (๑๒) มีโปรแกรมที่สามารถดูหลอดเลือดแบบ 3 มิตไิด ้
 
 

(๑๓) มี... 
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                   (๑๓) มีโปรแกรม Software ส าหรับใช้งานด้านรังสีวิทยา ไม่น้อยกว่า ๙ โปรแกรม ดังนี้ 

Zooming, Image filter, Measurement ( Distance, Angle), CT number 
display, Volume Calculation, MPR, Image rotation, ๓ D Color Image 
Processing, ๓D Volume Rendering 

                   (๑๔) มีโปรแกรมช่วยลด Artifact ที่เกิดจากการสแกนผ่านส่วนต่างๆของร่างกายที่มีความ
หนามาก โดยไม่ต้องเพ่ิมปริมาณรังสี 

                   (๑๕) มีโปรแกรมช่วยลดปริมาณรังสีในการสแกนได้โดยต้องสามารถตั้งค่าในการลดปริมาณ 
รังสีได้ก่อนการสแกนและไม่ท าให้ความเร็วในการสร้างภาพลดลง  

                   (๑๖) มีโปรแกรมที่สามารถปรับค่า mAของเครื่องโดยอัตโนมัติ ตามขนาดความหนาบางของ
ผู้ป่วยขณะสแกน 

5.๘ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ต้องสร้างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC หรือสถาบันที ่      
      สากลยอมรับเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 

6.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ ดังรายการต่อไปนี้ 
6.๑ Table Mattress พร้อมสายรัดผู้ป่วย     จ านวน ๑ ชุด 
6.๒ Phantom         จ านวน ๑ ชุด 
6.๓ Position Accessories        จ านวน ๑ ชุด 
6.๔ เครื่องดูดความชื้น       จ านวน ๒ ชุด 
6.๕ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล   จ านวน ๑ ชุด 
6.๖ แผ่นรองนอน/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Pat SIide      จ านวน  ๑ แผ่น 
6.๖ ชุดเสื้อตะกั่วป้องกันอันตรายจากรังสีพร้อมThyroid Shield  
 และ Gonad Shieldตามแบบท่ีทางราชการก าหนด   จ านวน ๑ ชุด 
6.๗ อุปกรณ์ส าหรับแขวนชุดเสื้อตะกั่ว ตามแบบท่ีทางราชการก าหนด   จ านวน ๑ ชุด 
6.๘ Hard disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า๑TB ชนิด SAS ท างานที่ความ   
  เร็วไม่น้อยกว่า๑๐,๐๐๐รอบต่อนาท ี(rpm)     จ านวน ๒ หน่วย 
6.๙ เครื่องส ารองไฟส าหรับรองรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์    

  (UPS ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ kVA)      จ านวน ๑ ชุด 
6.๑๐ เครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ (Automatic Injector)   จ านวน ๑ ชุด 
6.๑๑ โต๊ะส าหรับ Main Operation Console      จ านวน ๑ ตัว 
6.๑๒ เก้าอ้ีส าหรับ Main Operation Console     จ านวน ๒ ตัว 
6.๑๓ คู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย   จ านวน ๑ ชุด  
6.๑๔ คู่มือการบ ารุงรักษาและวงจรของเครื่อง(Technical/ Service Manual) จ านวน ๑ ชุด 
6.๑๕ ชุด Computer ส าหรับลงทะเบียนผู้ป่วยและรับส่งภาพทางการแพทย์ จ านวน ๑ ชุด 

7.  เงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา 
7.1  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในวันท าสัญญาผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคางาน
จ้างที่เสนอให้สถาบันบ าราศนราดูรยึดถือในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 
(1) เงินสด… 
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(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ช าระ

ต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ (ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้
เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเช็คหรือดราฟท์เข้าบัญชี) 

(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของคณะกรรมการนโยบายก าหนด  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ าประกัน

ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็น
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมี
อายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้
รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 5 (ห้า) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
7.2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละ 1 เดือน 
7.3 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างและจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายใน 12 เดือน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะ
แล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาหรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การ
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง   

 



 

การที.่.. 
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การที่ ผู้ ว่ าจ้ างไม่ ใช้ สิ ท ธิ เลิ กสัญ ญ าดั งกล่ าวข้ างต้ นนั้ น  ไม่ เป็ น เหตุ ให้ ผู้ รับ จ้ างพ้นจาก 

ความรับผิดตามสัญญา 
7.4  ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง  

 เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่
มีการบอกเลิกสัญญา หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน 1 ปี นับถัดจาก
วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอัน
เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อยหรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับ
จ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น 
หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าว ภายในก าหนด 15 วัน นับถัดวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง
แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 การที่ ผู้ ว่ าจ้างท าการนั้น เอง หรือจ้างผู้ อ่ืน ให้ท างานนั้ นแทนผู้ รับจ้าง ไม่ท าให้ ผู้ รับจ้าง  
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคบัจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
7.5   การจ้างช่วง 

     ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง
ช่ วงงานแต่บางส่ วนที่ ได้ รับอนุญ าตเป็ นหนั งสื อจากผู้ ว่ าจ้ างแล้ ว  การที่ ผู้ ว่ าจ้ างได้อนุญ าต  
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่
ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ.....10 ....(...สิบ..) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้     
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
7.6  คา่ปรับ 

 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 (0.10%) นับถัด
จากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่
ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 

 ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 4.3 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
ปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 



 

7.7 การ... 
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1                                                                                                                                       
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7.7  การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณี ที่ ผู้ รับจ้ างไม่ปฏิบั ติ ตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่ งด้ วย เหตุ ใด  ๆ ก็ตาม จน เป็ น เหตุ  

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด...30....(..สามสิบ..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 

   หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระหรือหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ...30..(..สามสิบ..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง 

 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

 
 

     
 

 


