
ประกาศโรงพยาบาลปาย
เร่ือง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 

พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (CR.DRPACS)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 
เอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (CR,DRPACS) ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี

เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน ๑๒ เดือน
เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ- 
ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล 
(CR,DRPACS)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไวิในบัญชีรายซ่ือผู้ฑ้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาบ 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ีประกวดราคาเข่าด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แกโรงพยาบาลปาย ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน 
ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน



๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ vvww.paihospital.net หรือ vwvw.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๙๙๐๓๑ ต่อ ๒๑๑ ในวันและเวลาราขการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม 

มายัง โรงพยาบาลปาย ผ่านทางอีเมล์ info@paihospital.net หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ภายใน 
วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยโรงพยาบาลปายจะข้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง 
เว็บไซต์ vvvvw.paihospital.net และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี

ประกาศ ณ วันท่ี

ปฏิบัติราซการแทบผู้ว่าราซการจังหวัดแมฮองสิอน

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ี ๒๕๗๗/ 
๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒)
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

๗ กันยายน พ.ศ. ๒

(นายวัฒนขัย วิเศษร 

ผู้อำนวยการ'โรง'พยาบาล''บ ัว ับ ั' ร
ข น ’ ' บ ่ ' '
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เอกสารประกวดราคาเข่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท่ี ๔/๒๕๖๔

การเข่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 
พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (CR.DRPACS) 

ตามประกาศ โรงพยาบาลปาย 
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลปาย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาเข่าด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี
เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น จำนวน ๑๒ เดือน

ดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่ง 
ภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล 
(CR,DRPACS)

พัสดุที่จะเข่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งาบได้ทันทีและมี 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาเข่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมี 
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวิในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาเข่าคอมพิวเตอร์
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีดวามสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้



ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบ้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เข่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่าบั้น

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า,' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 

บ้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้บั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ิงรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา



สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวิใบ (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไค้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแบบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระท้ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลปาย

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๔ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตบได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุท่ีให้เข่าไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาเข่า หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุท่ีให้เข่า

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เคร่ือง
แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล 
(CR,DRPACS) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวน้ี จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ



๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาเข่าอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เม่ือพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด 
รายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ 
ท้ิงงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใข่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ 

ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวับ เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธิ๋ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๔.๒ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

http://www.gprocurement.go.th


ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีให้เข่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใข่สาระสำคัญและความ 
แตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธ้ีไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ตังต่อไปน้ี
(๑) ไม่ปรากฏข่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้เข่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น
๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอข้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ จังหวัด มี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเข่าในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาเข่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยขน์ฃองทางราขการเป็น 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ 
ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การ 
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือจังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันข้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำข้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 

จากจังหวัด
๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืบข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา



๖. การทำสัญญาเข่า
๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุท่ีให้เข่าได้

ครบถ้วนภายใน ๔ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงเข่าจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำ 
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๔ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาเข่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 
ภายใบ ๗ วับ นับถัดจากวับท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคา 
ค่าพัสดุท่ีให้เข่าท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ันขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เข่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเข่าแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีให้เข่าซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้ 

แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าเข่าซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ัง 
ปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ให้เข่า เม่ือผู้ให้เข่าได้ส่งมอบพัสดุท่ีให้เข่าได้ครบถ้วน 
ตามสัญญาเข่าหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบพัสดุท่ีให้เข่าไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเข่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง 

เข่าเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าพัสดุท่ีให้เข่าท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาเข่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทำข้อตกลงเข่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีเข่าท่ีเกิดข้ึน 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ได้รับมอบพัสดุท่ีให้เข่า โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความขำรุดบกพร่อง



๑0. ข้อสงวนสิทธี้ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเม่ือจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่าน้ัน
๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เข่า และได้ตกลงเข่าพัสดุ 

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เข่าจะต้องส่ังหรือนำพัสดุท่ีให้เข่าดังกล่าวเข้ามาจาก 
ต่างประเทศและของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ให้เข่าจะต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำพัสดุท่ีให้เข่าท่ีเข่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ 

กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เข่าส่ัง หรือเข่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีเข่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก 
ส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน
(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เข่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 

ด้วยการล่งเสริมการพาณิขยนาวี
๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเข่าเป็น 

หนังสือภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ 
ออกหนังลือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ัง 
จะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔ จังหวัดสงวนลืทธ้ีท่ีจะแก่ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ 
ข้อตกลงเข่าเป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ 
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืน 
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการเข่าในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะ 

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใซในการเข่าหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่ 

เพียงพอท่ีจะทำการเข่าคร้ังน้ีต่อไป
(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการเข่าหรือท่ีได้รับการ 

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น 
ธรรม หรือสมยอมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่น 

ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการเข่าคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือ 

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ



(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เข่าต้อง 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืน 
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้,ช่ัวคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 
เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 

พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (CR,DR&PACS) 
โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความเป็นมา

ตามที่โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงระบบการเอกซเรย์แบบใช้ฟิล์ม เป็น 
ระบบการจัดเก็บ และรับส่งช้อมูสภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล Picture Archiving Communication System 
[PACS] ซึ่งเป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของงานรังสีวิทยา รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและ 

วินิจฉัยทางรังสีให้สะดวก รวดเร็ว อีกท้ัง ลดมลภาวะจากการใช้ฟิล์ม และน้ํายาล้างฟิล์มเอกซเรย์

ตถประลงค
เพื่อใช้งานถ่ายภาพทางรังสีที่ใช้เครื่องแปลงสัญญาณท่ีได้ไห้เป็นภาพดิจิตอล หรือใช้แผ่นแปลงสัญญาณ 

ภาพได้โดยตรง ประกอบการวินิจฉัยและการรายงานผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพความละเอียดสูง และ 
รองรับระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ เพื่อส่งไปตามหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะเฉพาะ
๑. คุณลักษณะทั่วไป ขุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทาง 

การแพทย์แบบดิจิตอล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
๑.®. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับจัดการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

๑.๑.๑. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
๑.๑.๒. ระบบสำรองข้อมูล (Online Backup)
๑.๑.๓. เคร่ืองสำรองไฟ และอุปกรณ์ประกอบ 

๑.๒. โปรแกรมบริหารจัดการ เก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)
๑.๒.๑.โปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ 
๑.๒.๒. โปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อระบบจัดเก็บและกระจายภาพ 

กับระบบข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล (PACS Broker)
๑.๓. ชุดเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(CR&DR)

๑.๓.๑. เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(Digital Radiography, DR) จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ เคร่ือง 
จำนวน ๑ ขุด 
จำนวน ๑ ขุด

จำนวน ๑ ขุด 
จำนวน ๑ ขุด

๑.๓.๒. เคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ ขุด
(Computed Radiography, CR)

๑.๓.๓. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยพร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ ขุด

(Image Processing Console or Control Station)
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๑. คุณลมบัดิด้านเทคนิค
๑.®.ระบบคอมพิวเตอร์แม่'ข่าย สำหรับจัดการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

๑.๑.๑.ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เคร่ือง ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังบ้ี 
๒.๓.๑.๑. ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Intel รุ่น Xeon Quad Core หรือดีกว่า 

ความเร็วสัญญาณ Clock speed ท่ีไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย 

๒.๓.๑.๒. มีหน่วยความจำ (Memory) แบบ DDR&' หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB 
๒.๓.๑.๓. มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard ท่ีสามารถควบคุมไต้ท้ังแบบ 

SAS (Serial Attached SCSI) และ SATAII โดยสนับสนุบการทำ RAID o, (5), dk, ๑0 
ได้เปีนอย่างน้อย

๒.๓.๑.๔. มี Hard Disk รองรับการทำงานแบบ Hot-Pluggable หรือ Hot-swap ความเร็วรอบ 
ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที(rpm) ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ GB จำนวนอย่าง 
น้อย ๒ หน่วย สำหรับติดตั้งระบบปฎิบัตการและโปรแกรมระบบ 

๒.๓.๑.๔. มี Hard Disk รองรับการทำงานแบบ Hot-Pluggable หรือ Hot-swap ความเร็วรอบ 
ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที(rpm) ความจุรวมไม่น้อยกว่า ๖ TB 

๒.๓.๑.๖. มีซ่องสำหรับไล่ Hot-Pluggable Hard Disk .จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๘ ซ่อง 
๒.๓.๑.๗. มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ที่สนับสนุนการใช้งานแบบ 

Gigabit Ethernet มาตรฐาน ที่ความเร็ว ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps จำนวนไม่น้อย 
กว่า ๒ Ports มีหัวต่อแบบ ณ-๔๕

๒.๓.๑.๘. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๒๐๑๘ Server หรือดีกว่าพร้อมลิฃสิทธิ๋ 
ถูกต้อง

๑.๑.๒.ระบบ Backup Online แบบ ความจุไม่น้อยกว่า toTB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เคร่ือง 
ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังบี้ 
๒.๓.๑.๑. สามารถใส่ Hard Disk ไดีไม่น้อยกว่า ๔ ลูก 
๒.๓.๑.๒. มีพ้ืนท่ีความจุท้ังหมดไม่น้อยกว่า ๖ TB 
๒.๓.๑.๓. มี Port Gigabit Ethernet (๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mb/s)
๒.๓.๑.๔. สามารถรองรับการทำ RAID ระดับ ๐, ๑, ๔ เป็นอย่างน้อย

๑.๑.๓.เคร่ืองสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ KVA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ขุด 
ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังบ้ี
๒.๓.๑.๑. ขุดแบตเตอร์รืเป็นแบบ Sealed Lead Acid ขนิด Maintenance Free หรือดีกว่า 
๒.๓.๑.๒. ระบบสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ KVA 

๑.๒. โปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Web-PACS)
๑.๒.๑. โปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ขุด 

มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังบี้
๒.๓.๑.๑. สามารถจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลภาพเป็นแบบมาตรฐาน DICOM 
๒.๓.๑.๒. สามารถแสดงข้อมูลช่ือของคนไข้ได้ท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพร้อมกันท้ังในส่วน 

worklist และการแสดงข้อมูลบนภาพ
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๒.๓.๑.๓. ม ีเครืองมือในการบริหารจัดการ (Administration Tool) ผ่านทาง Web base ทำให้ 
สามารถจัดการระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ซ่ึงอยู่ในระบบเดียวกันได้ 

๒.๓.๑.๔. การทำงานของระบบการเรียกดูภาพเอกซเรย์ของรังสีแพทย์ แพทย์นอกแผนก 
เอกซเรย์และการเรียกดูภาพจากภายนอกโรงพยาบาลเป็นแบบ Web base
application โดยเป็น user interface เดียวกับท้ังหมด 

๒.๓.๑.๔. นอกจากภาพเอกซเรย์ของคนไข้แล้วระบบยังต้องรองรับการทำงานของข้อมูลขนิดอื่น 

เข่น ไฟล์ภาพท่ัวไป (Jpeg, bmp)
๒.๓.๑.๖. สามารถควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานระบบผ่านกระบวนการ User Authenticate 

(ระบบล็อกออนLog On) โดยสามารถแยกขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
๒.๓.๑.๗. สามารถจัดแบ่งกลุ่มคนไข้แยกตามประเภทได้ ผ่านการคัดกรองจาก Modalityuผนก 

ท่ีส่งตรวจอายุคนไข้ตามวันหรือตามเวลาท่ีคนไข้มารับการตรวจ เป็นต้น 
๒.๓.๑.๘. มีระบบการแสดงสถานะของผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๕ สถานะ โดยมี Examined, 

Verified, Dictated, Unread, Approved, Read 
๒.๓.๑.๙. ลักษณะของการส่งข้อมูลภาพเป็นไปอย่างความเร็วสูงแบบ compression ในกรณีท่ี 

ระบบเครือข่ายข้า เพ่ือให้เรียกภาพได้รวดเร็วข้ึน
๒.๓.๑.๑๐. สามารถบันทึกข้อมูลภาพเอกซเรย์และผลอ่านเอกซเรย์ของคนไข้พร้อมมีซอฟท์แวร์ 

สำหรับการ วินิจฉัยภาพลงไปในแผ่น CD โดยทำงานแบบ Auto-run และต้องเป็น 
ซอฟท์แวร์เดียวกันกับ ซอฟท์แวร์ที่ใข้ในการเรียกดูภาพเอกซเรย์ของโรงพยาบาล 
เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (CD Publisher)

๒.๓.๑.๑๑. สามารถสร้างภาพ MIP/MPR ได้จากหน้าจอแสดงภาพ โดยไม่ต้องปีดการใช้งานหน้า 
โปรแกรมเดิม โดยซอฟท์แวร์ที่สร้างภาพต้องเป็นซอฟท์แวร์เดียวกันกับ ซอฟท์แวร์ท่ี 
ใข้ในการเรียกดูภาพเอกซเรย์ของโรงพยาบาล เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

๒.๓.๑.๑๒. มี Advance Hanging Protocol ที่สนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์โดยรังสี 
แพทย์แต่ละท่านสามารถทำเองได้ตามรูปแบบท่ีต้องการ 

๒.๓.๑.๑๓. สามารถกำหนดจำนวน (Layout) ท่ีแสดงในแต่ละคร้ังได้ ๑X๑และได้มากสุดถึง ๙x๙ 
๒.๓.๑.๑๔. ระบบPACSต้องรองรับการเรียกดูภาพเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ผ่านโปรแกรม Internet Explorer (IE) ได้ 
๒.๓.๑.๑๔. สามารถเรียกดูภาพรังสีได้พร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใข้ 

๑.๒.๒. โปรแกรมสำหรับเฃ ื่อมต่อระบบจัดเก ็บและกระจายภาพกับระบบข้อมูลผู้ป ่วยของทาง 
โรงพยาบาล (PACS Broker) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ขุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังน้ี 

๒.๓.๑.๑. สามารถลดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยและป๋องกันการใส่ข้อมูลผิดพลาดโดย 
สามารถสร้าง DICOM Modality Worklist Management ให้กับเครื่อง CR และ 
เคร่ืองมือแพทย์ท่ีใข้งานอยู่สนับสนุนและทำงานของ DICOM Modality Worklist 

๒.๓.๑.๒. สามารถรับข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ระบบจากระบบHเรของโรงพยาบาลได้ 
๒.๓.๑.๓. มีเอกสารรับรองการเชื่อมต่อระบบจากบริษัทบริษัท HIS ว่าสามารถเชื่อมต่อได้ และมี 

หลักฐานว่าเคยทำการเช่ือมต่อมาแล้ว
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๑.๓. เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Computed Radiography and Digital 
Radiography) มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังน้ี

๒.๓.๑. ขุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(Digital Radiography,DR) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ขุด 
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
๒.๓.๑.๑. เป็นระบบแปลงสัญญาณภาพจากเอกซเรย์ไปเป็นดิจิตอลที่ให้รายละเอียดสูง 

สามารถรับแสงเอกซเรย์ไดิโดยตรงและแปลงสัญญาณเป็นภาพข้อมูลดิจิตอล โดยมี 

โครงสร้างแบบ Flat Panel Detector (FPD) ทีใข้ scintillator & amorphous 
silicon (a-Si) ในการแปลงสัญญาณ 

๒.๓.๑.๒. Scintillator ทำจาก Cesium Iodide (Csl)
๒.๓.๑.๓. สามารถเห็นภาพที่ถ่ายเอกซเรย์ได้ภาพในเวลาไม่มากกว่า ๓ วินาทีและขุดแปลง 

สัญญาณภาพทางดิจิตอลจะต้องพร้อมที่จะถ่ายเอกซเรย์คนต่อไปในเวลาไม่มากกว่า 
๙ วินาที

๒.๓.๑.๔. สามารถรับลำแสงเอกซเรย์ได้ต้ังแต่มาตรฐานที่ใซ่ในงานเอกซเรย์ ๘ X ๑๐ น้ิว ไป 

จนถึง ๑๔ X ๑๗ นิว
๒.๓.๑.๔. ค่าความละเอียดของภาพท่ีแสดงได้อย่างน้อย ๑,๙๙๔ X ๒,๔๓๐ จุด., (Pixel) ท่ีขนาด 

ของภาพ ๓๔ X ๔๓ ซม.(๑๔ X ๑๗ น้ิว)
๒.๓.๑.๖. ดีเทคเตอร์แต่ละตัวมีขนาดไม่มากกว่า ๑๗๔ ไมครอน
๒.๓.๑.๗. ขุดแบตเตอร์รี่ มีความสามารถในการแปลงสัญญาณไดีไม่ตํ่ากว่า ๑๔๐ ภาพ ท่ี 

สถานะเต็ม ๑๐๐%
๒.๓.๑.๘. ใช้เวลาในการประจุแบตเตอร์ร่ีใหม่จนเต็ม ใช้เวลาไม่มากกว่า ๑๔ นาที 
๒.๓.๑.๙. สามารถใช้งานใน Mode standby ได้อย่างน้อย ๑๐ ช่ัวโมง 
๒.๓.๑.๑๐. แผ่นดีเทคเตอร์ ผ่านมาตราฐานกันน้ําไม่น้อย IPX ๖ เพ่ือรับประกันการใช้งาน 
๒.๓.๑.๑๑. แบตเตอรี่หรือขุดจัดเก็บพลังงานเป็นชนิดบรรจุอยู่ในแผ่นรับภาพ เพื่อป้องกันการ 

หลุด และการซึมผ่านของสารคัดหล่ัง
๒.๓.๑.๑๒. วัสดุที่ใช้ทำแผ่นดีเทคเตอร์ ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีนำหนักเบา 

แข็งแรง ทนทานต่อการขูดขีด และการตกกระแทก โดยสามารถรองรับนํ้าหนักไม่ 
น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม และรับประกันการตกที่ระยะ ๑ เมตร 

๒.๓.๑.๑๓. รองรับการเช่ือมต่อสัญญาณด้วยระบบไร้สาย(Wireless)
๒.๓.๑.๑๔. น้ําหนักโดยรวมของแผ่นดีเทคเตอร์พร้อมใช้งาน ต้องไม่มากกว่า ๒.๖ กิโลกรัม 

๑.๓.๒. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอล (Computed Radiography, CR) 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ขุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังน้ี
๒.๓.๒.๑. สามารถสแกนภาพเอกซเรย์จากแผ่นรับภาพ (Imaging Plate) แล้วแปลงสัญญาณ 

เป็นภาพข้อมูลดิจิตอลและส่งภาพข้อมูลดิจิตอลเช้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวล 
ภาพได้โดยอัตโนมัติ

๒.๓.๒.๒. ซ่องในการรับ -  ส่งคาสเซท เป็นแบบช่องทางเดียว โดยรับขนาดของคาสเซทได้ 
ต้ังแต่มาตรฐาน ๑๘x๒๔ ซม. ไปจนถึง ๓๔x๔๓ ซม.
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๒.๓.๒.๓. สามารถเลือกสแกนและอ่านสัญญาณภาพจากแผ่นรับภาพที่บรรจุในคาสเซทไดไม่ 

น้อยกว่า๖ ขนาด คือ ๘x๑๐ น้ิว, ๑๐x๑๒ น้ิว, ๑๔x๑๗ น้ิว, ๑๘x๒๔ เซนติเมตร, ๒๔ 
xmo เซนติเมตร และ ๑๔x๓๐ เซนติเมตร (สำหรับทันตกรรม)

๒.๓.๒.๔. ความสามารถในการอ่านภาพจากแผ่นรับภาพ (Imaging plate) โดยเครื่องอ่านที่ 
เสนอมีความสามารถในการอ่านไม่น้อยกว่า ๔๔ แผ่นต่อซ่ัวโมงใบขนาดของแผ่นรับ 
ภาพ (Imaging Plate) ๑๔x๑๗ น้ิว (๓๔x๔๓ ซม.) ที่ความละเอียดปกติ 

๒.๓.๒.๔. รายละเอียดของภาพที่ได้จากการอ่านจากเครื่องมีความละเอียดของเกรย์สเกล 
(Grayscale) สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ บิต (bits)

๒.๓.๒.๖. มีความละเอียดในการสแกน (Sampling Pitch) ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ คือ ไม่ 
มากกว่า ๙๐ pm และไม่มากกว่า ๑๘๐ pm โดยเลือกจากขุดควบคุมเพื่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการใข้งานในกรณีต่างๆ 

๒.๓.๒.๗. ตัวเคร่ืองมีขนาดกะทัดรัด และมีน้ําหนักไม่มากกว่า ๓๐ กก. สามารถต้ังบนโต๊ะได้ 
๒.๓.๒.๘. คาสเซท (Cassette) พร้อมแผ่นรับภาพ (image plate) สามารถใฃ้ร่วมกับถาดรอง 

คาสเซทใต้เตียงเอกซเรย์ (Bucky Tray) หรือใข้ได้กับถาดรองคาสเซทสำหรับถ่าย 
เอกซเรย์ซนิดต้ังพ้ืน (Bucky Stand)

๒.๓.๒.๙. อุปกรณีประกอบการใฃ้งาน ประกอบด้วยคาสเซท (Cassette) พร้อมแผ่นรับภาพ 
(image plate) ขนาดต่างๆ ดังน้ิ
- คาสเซทพร้อมแผ่นรับภาพ (image plate) ๑๔x๑๗ น้ิว จำนวน ๓ ขุด
- คาสเซทพร้อมแผ่นรับภาพ (image plate) ๑๐x๑๒ น้ิว จำนวน ๒ ขุด

๑.๓.๓. เครื่องคอมพ ิวเตอร์สำหรับบ ันท ึกข ้อม ูลผ ู้ป ่วยพร้อมซอฟต์แวร ์ตกแต ่งภาพ (Image 
Processing Console, CR/DR Console) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ขุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่าง 
น้อยดังนิ้
๒.๓.๑.๑. เป็นคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง หน่วยประมวลผลข้อมูลมีหน่วยประมวลผลกลาง 

Core เ๔ ความเร็ว'ไม่ต่ําก'ว่า ๒.๔ GHz ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างภาพเอกซเรย์ และ 
ประมวลผลภาพ และข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเครือข่าย 

๒.๓.๑.๒. หน่วยความจำหลัก ๘ GB DDR-SDRAM หรือท่ีดีกว่า
๒.๓.๑.๓. มีฮาร์ดดิสก์( Hard Disk ) ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ GB ความเร็วใบการหมุนไม่น้อย 

กว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที หรือท่ีดีกว่า
๒.๓.๑.๔. จอภาพแสดงผลซนิดรายละเอียดสูงสำหรับการวินิจฉัยภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว 

สำหรับ แสดงผล มีอุปกรณีควบคุมการทำงานและรับข้อมูลผู้ป่วยเข้าเครื่อง 
๒.๓.๑.๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบตเตอร์รื่เป็นแบบ Sealed Lead Acid ฃนิด 

Maintenance Free หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ KVA 
๒.๓.๑.๖. สามารถส่งภาพ DICOM ๓.๐ ไปเก็บที่ DICOM ๓.๐ Archive Station หรือ 

เครื่องพิมพ์ภาพลงบนพิล์มแบบ DICOM ๓.๐ ได้ใบเวลาเดียวกัน
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๒.๓.๑.๗. มีซอฟต์แวร์ท่ีใข้ตกแต่งภาพเพ่ือการวินิจฉัยโดยมีความสามารถดังต่อไปน้ี

-  สามารถปรับความสว่างและความคมขัดของสีขาวดำ (contrast) ของภาพโดย 
อัตโนมัติเพ่ือให้เห็น Bone และ Soft Tissue ในภาพเดียวกัน

- สามารถส่งภาพไปยังระบบ PACS ได้โดยอัตโนมัติ

-  มีระบบรูปแบบมาตรฐานของข้อมูลภาพซนิด DICOM ๓.๐

๔. เง่ือนไขเฉพาะ
๔.๑. ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าจะต้องแสดงหลักฐาน (หนังสือรับรองจากบริษัท/โรงงานผู้ผลิต) ว่าเป็นตัวแทน 

จำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือเป็นสาขาของผู้ผลิตในประเทศที่ได้รับการแต่งต้ัง 
จากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง

๔.๒. มีคู่มือการใข้งานและบำรุงรักษาภาษาอังกฤษ และภาษาไทยไม่น้อยกว่าอย่างละ ๑ ขุด พร้อมคู่มีอ 
อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย ๑ ขุด

๔.๓. ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องเปิดให้ผู้เข่ียวขาญทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีโรงพยาบาลมอบหมายเข้ามีส่วนร่วมใน 
การติดต้ังด้วย

๔.๔. หากในอนาคตมีเครื่องมือรังสีหรือเครื่องมือแพทย์ขนิดอื่น ที่โรงพยาบาลต้องการเชื่อมต่อกับระบบ 

PACS ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าจะต้องดำเนินการเชื่อมต่อให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยมีเง่ือนไขว่า 
เครื่องมือแพทย์น้ันๆต้องเป็นสัญญาณ DICOM

๔.๔. ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องจัดให้มีบริการฉุกเฉินที่ให้บริการได้ทุกวันตลอด๒๔ข่ัวโมงไม่เว้นวันหยุดราซการ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม พร้อมท้ังบริการหลังการขายออนไลน์ โดยต้องเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน ๔๘ 
ช่ัวโมงหลังจากได้รับแจ้ง

๔.๖. ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าจะต้องส่งช่างผู้ขำนาญมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาล ตามความต้องการขอของ 
โรงพยาบาลฯและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อในเวลาอื่นนอกเหนือจากนั้น นับแต่วันตรวจรับโดยไม่คิด 
ค่าบริการใดๆท้ังส้ิน

๔.๗. ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องส่งผู้เช่ียวฃาญมาอบรมการใช้งานระบบ ตามความต้องการขอของโรงพยาบาลฯ 
หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานระบบได้อย่างสมบรูณ์

๔.๘. ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องเข้ามาบำรุงรักษาระบบทุกๆ ๔ เดือนตลอดอายุสัญญา
๔.๙. ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องทำการผีเกอบรมต่างๆดังน้ี

๔.๙.๑.ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องทำการอบรมแบบบรรยายให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำแผนกส่งตรวจ 
ต่างๆตามข่วงเวลาท่ีได้ตกลงกัน

๔.๙.๒.ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องทำการอบรมเซิงปฏิบัติการแก่รังสีแพทย์ และนักรังสีการแพทย์เป็นการ 
อบรมแบบ ๑ต่อ ๑โดยใช้เคร่ืองท่ีใข้งานจริง และต้องทำการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ข่วยกลุ่มงาน 
รังสีวินิจฉัย พยาบาล และเจ้าหน้าที่ท ี่เกี่ยวข้องโดยเป็นการอบรมในห้อง ประขุมที่ทาง 
โรงพยาบาลจัดหาให้ ตามความต้องการขอของโรงพยาบาลฯ 

๔.๙.๓.ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องทำการผีกอบรมการดูแลระบบ PACS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง 
วิธีการเชื่อมต่อภาพจากเครื่องเอกซเรย์ต่างๆท่ีกล่าวมาแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่สารสนเทศของกลุ่ม 
งานฯ ตามความต้องการขอของโรงพยาบาลฯหรือจนกว่าสามารถปฏิบัติการได้

ลงขอ.

ลงช่ือ................./|*)นี้(นี้................ประธานกรรมการ
, (นายสุดปรีชา เตียติวิริยะกุล!^

............น้ี)'น้ี:.ไป่............... กรรมการ ลงช่ือ.......... /fz ^ ........................ กรรมการ
(นางจิราพร พรหมรังษี) (นายวิธี เทอดซูสกุลขัย)



๔.๑๐. มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครือง (Technical/Service Manual) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด มอบให้ 
โรงพยาบาล

๔.๑๑. ผู้ขายหรือผู้ให้เข่าต้องรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติกับทุกส่วนของระบบ 
ตลอดจนอุปกรณ์ทุกข้ินในสัญญาท้ังหมด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๑๒. เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล เป็นยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 
เอกซเรย์เป็นดิจิตอล เพ่ือประสิทธิภาพการใช้งานและการบำรุงรักษา

๔.๑๓. บริษัทๆต้องเพิ่มความจุหน่วยจัดเก็บข้อมูล ให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงระยะเวลาการรับประกัน 
คุณภาพ หรือ ช่วงระยะเวลาเข่า

๔.๑๔. บริษัทฯ ต้องรับผิดขอบในการรับโอนข้อมูลภาพจากระบบเดิม มายังระบบใหม่ (Dicom Image 
Migration) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

๔.๑๔. รองรับการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลภาพ Dicom แบบออนไลน์ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย (Data
Center System)

ลงช่ือ / a ^
(บางจิราพร พรหมรังษี)

ลงช่ือ............... ฟ้..(วิ
(นายสุดปริขา 

.กรรมการ

...V............... ประธานกรรมการ
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(นายวิธี เทอดซูสกุลขัย)
กรรมการ


