
 
 

-  ร่าง  - 
 
 
 

ประกาศกรมการแพทย์  
เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือเครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                    
        ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
กรมการแพทย์  โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วย วิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้ 

เครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมการแพทย์ 

(สถาบันมะเร็งแห่งชาต)ิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดยื่น ข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ ..................................................... ระหว่างเวลา ................... น. ถึง ................... น.  

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ...........................................  
ดูรายละเอียดได้ท่ี เว็บไซต์ www.dms.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเล ข 0 2202 6888, 0 2202 6800 ต่อ 1504, 1505 ในวันและเวลาราชการ 

 
 ประกาศ ณ วันที่            
 



- ร่าง  - 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที.่........................................ 
การซื้อเครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  

ตามประกาศกรมการแพทย์ 
ลงวันที.่.................................................................... 

 

 
กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 
 

 เครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

          (๑) หลักประกันการเสนอราคา   
            (๒) หลักประกันสัญญา 

 ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.2 ผู้เสนอราคาเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 

 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.5 

 2.4 ผู้เสนอราคาเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

      2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด จ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้เสนอราคา เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราค าทางระบบจัดซื้อ     

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่   
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอเป็นผู้เสนอราคาเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ บุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
   (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)   
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา เสนอ  
มอบอ านาจให้บุคคลอื่น  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
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 ๔. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Docment Format) 

 4.2 ผู้ เสนอราคา จะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า  120  วัน นับแต่วัน เสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  240 วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อ ง ไปพร้อมการเสนอ
ราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณ าหลักฐานดังกล่าวนี้  กรมจะ
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา ถูกต้อง   
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์   
มีความประสงคจ์ะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณา ผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน   3   วัน 

 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ………-..…… (หน่วย) และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีส่วนราชการก าหนด โดยลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ 2 เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ ................-..................ระหว่างเวลา ......-....น. 
ถึง.....-.......น. ณ. .....................-..........................  

      ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคาเสนอ  

 4.6 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น ข้อเสนอ ตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  

 4.7 ผู้เสนอราคา จะต้องยื่น ข้อเสนอและ เสนอราคา  ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่...................-.....................ระหว่างเวลา...............-.............น. ถึง.........-.........น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 
๑.5 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม ่ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคาเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
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อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว   

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน ๓  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่ก าหนด 
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน   4,250,000.00    บาท           
(   สี่ล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน   )   
 5 .1 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน 
ข้อ1.4 (1) 
 5.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดย เป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางธนาคาร 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการ
เสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่...............................
ระหว่างเวลา.......................น. ถึง...............................น 
  หลักประกัน การยื่นข้อเสนอ ตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว ้๓ ล าดับแรก  
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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๖. หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา 
 6.1 ในการ พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
 6.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคา ( Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด 
ดังนี้ 

(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ .......-.............  
(2) ................-.......................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ .......-............. 
(3) ................-.......................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ .......-............. 

   โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
  6.3 หากผู้เสนอราคาเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ไมถู่กต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่น ข้อเสนอ ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการพิจารณา ผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณา ราคาของผู้เสนอราคาเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใ์นส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
             6.4 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ทางระบบการจัดซื้อจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล /บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาเสนอรายอื่น 
 6.5 ในการ ตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา ผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาเสนอได้  กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 6.6 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก     
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

 6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาข้อเสนอ ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็น 
ผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  กรมมีอ านาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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  ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 ๗. การท าสัญญาซื้อขาย 
 7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

 7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันท า การ ของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง ระบุในข้อ ๑.๓  กับกรม
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ  5     
ของราคาสิ่งของทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้  

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ าประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ  

ในข้อ 1.4 (2) 
(4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก าหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 
               ค่าปรบัตามแบบสญัญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน 

 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิม ตามรายละเอียดแนบท้าย 

   ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้เสนอราคา มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ….-.….ของราคา พัสดุ  
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารในประเทศ  ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน  
เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้  
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ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔  (๓) ให้แก่กรมก่อน 
การรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2559 

การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้
ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
 ๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม ที่ได้
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่  
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗  กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
                                                                  กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

         วันท่ี           สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
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         (ลงชื่อ) ................................................................ประธานกรรมการ 
(  นายภาสกร   ชัยวานิชศิริ  ) 

รองอธิบดีกรมการแพทย 
 

 (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ                (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
             ( นายวีรวุฒิ     อิ่มสําราญ   )                                              (  นางสาววันทนา   แจงประจักษ) 
        ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ                                             ผูอํานวยการกองคลังกรมการแพทย 
 

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ                (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
           (  นายอาคม    ชัยวีระวัฒนะ)                                                   (   นายภูวศิษฐ  วรารัฐเรืองวุฒิ   ) 
           รองผูอํานวยการดานการแพทย                                 นายแพทยชํานาญการพิเศษ ดานเวชกรรมสาขารังสีวิทยา 
                สถาบันมะเร็งแหงชาติ                                                          สถาบันมะเร็งแหงชาติ    
 
 

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ 
(   นางสาวธิดา  นิยมไทย   ) 

นักรังสีการแพทยชํานาญการ ดานบริการทางวิชาการ 
สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ

 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด 

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 
 
1.ความตองการ 

เครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด (Intra Operative Radiotherapy) พรอมอุปกรณและชุด
ควบคุมการทํางานครบตามรายละเอียดที่กําหนดเปนการปรับเทคโนโลยีการฉายรังสีใหมีความถูกตอง แมนยํา 
ดวยการใชรังสีพลังงานสูงไปทําลายเฉพาะบริเวณกอนมะเร็ง โดยลดผลขางเคียงที่เกิดจากการฉายรังสีแบบเดิม
การปรับเทคนิคการรักษาดวยเครื่องดังกลาวจะชวยใหผูปวยไมตองมาฉายรังสีซ้ําภายหลังการผาตัด ชวยลด
ปริมาณรังสี และจํานวนครั้งของการฉายรังสี การใหการรักษาใชเวลาสั้นจึงชวยลดระยะเวลาในการทํางานลงได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชในการรักษามะเร็งไดในทุกระบบ โดยเฉพาะมะเร็งเตานม การรักษาจะใชลํา
รังสีอิเล็คตรอนที่สามารถเลือกปรับระดับไดไมนอยกวา 3 ระดับพลังงาน ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายได
สะดวก และสามารถใชงานไดโดยไมตองปรับปรุงหองผาตัดที่มีอยูเดิม วิธีการรักษาดังกลาวยังชวยเสริมใหการ
ผาตัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไดผลดีกับการรักษามะเร็งบางกลุมที่มีการตอบสนองตอรังสีต่ํา เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง เพิ่มปริมาณการใหบริการ รวมถึงลดระยะเวลารอคอย        
การรักษาใหสั้นลง รวมถึงใชในงานศึกษา การเรียนการสอน งานวิจัย และการพัฒนาดานการรักษามะเร็งดวยรังสี 

 

2.คุณลักษณะทั่วไป 
2.1 เปนเครื่องรังสีรักษาทีส่ามารถเคลื่อนที่ได มีชุดควบคุมแยกจากตัวเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ไป

วางในตําแหนงที่ตองการได 
2.2 สวนหัวเครื่องรังสีรักษาสามารถเคลื่อนที่ไดอยางนอย 3 ทิศทาง เพื่อใหสัมพันธกับตําแหนง      

ในการรักษา  
2.3 เครื่องสามารถใชไฟฟาตามระบบที่โรงพยาบาลใชอยูได  
2.4 เครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัดที่จัดซื้อตองสามารถใชงานรวมกับเตียงผาตัดที่มีใชอยูในหนวยงานได 
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3. คุณลักษณะทางเทคนิค 
3.1 ลําอิเล็กตรอน 

3.1.1  เครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด สามารถใหลํารังสีอิเล็กตรอนที่มีระดับพลังงานตั้งแต     
6 ถึง 12 ลานอิเล็กตรอนโวลต อยางนอย 3 ระดับพลังงาน  

3.1.2  รังสีอิเล็กตรอนตองใหปริมาณรังสีที่ผิวไดไมนอยกวา 85 % หรือใหปริมาณรังสีได    
80 % Depth Dose (D80) ที่ระยะลึกไมนอยกวา 2.0±0.2 เซนติเมตร, 3.0 ± 0.2 
เซนติเมตร, 4.0 ± 0.2 เซนติเมตร ที่ระดบัพลังงาน 6, 9 และ 12 ลานอิเล็กตรอน
โวลต ตามลําดับ 

3.1.3  ปริมาณรังสีเอกซปนเปอน(X-ray contamination) ที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร
ในน้ํา มีคาไมเกิน 1% ของปริมาณรังสีสูงสุดสําหรับทุกพื้นที่ลํารังสี หรือมีคาStray X-
radiation (PDD Bremsstrahlung tail) ไมเกิน 0.7 % 

3.1.4  มีอัตราการใหปริมาณรังสีตอเวลา (Dose rate) ชวงระหวาง 2 – 20 Gy/min สําหรับ
ลํารังสีขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร 

3.1.5  ความแตกตางของปริมาณรังสีสูงสุดและต่ําสุด (Field Flatness) ในทุก applicator 
ตองมีคา นอยกวาหรือเทากับ 10% โดยคิดที่ 1 เซนติเมตร นับจากขอบของเสน 
Isodose 90% วัดที่ระดับความลึกของคาปริมาณรังสีสูงสุด (Dmax) ที่ระยะ 50 
เซนติเมตร SSD หรือมีความแตกตางท่ีคาระดับพลังงานสูงที่สุด 

 นอยกวาหรือเทากับ 3 % ในลํารังสีเสนผาศูนยกลางขนาด 6, 7, 8 และ  
10 เซนติเมตร 

 นอยกวาหรือเทากับ 9 % ในลํารังสีเสนผาศูนยกลางขนาด 4 และ 5 เซนติเมตร 

 นอยกวาหรือเทากับ 12 % ในลํารังสีเสนผาศูนยกลางขนาด 3 เซนติเมตร 
3.1.6  ความแตกตางของอัตราสวนของปริมาณรังสี 2 จุด ที่ระยะหางจากแนวแกนกลางลํา

รังสีเทาๆกัน นับจากก่ึงกลางของลํารังสี (Field Symmetry) ของคาพลังงานสูงสุด มี
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คาไมเกิน 3% หรือไมเกิน 2% ในทุกคาพลังงาน, ทุกมุมของหัวเครื่องรังสีรักษา
ระหวางผาตัด สําหรับลํารังสีที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 5 เซนติเมตรขึ้นไป 

3.1.7  ความกวางเงามัวของลํารังสี (Penumbra width)ระหวางเสน Isodoseที่ 20%-80% 
ที่ระดับความลึก Dmaxและ SSD เทากับ 50 เซนติเมตร ตองมีขนาดไมเกิน 2 
เซนติเมตร สําหรับทุกพื้นท่ีรังสี ในทุกคาระดับพลังงาน โดยวัดจาก applicator ที่มี 
Radiation field angle ๐ องศาหรือนอยกวา 5 มิลลิเมตร สําหรับ applicator ที่มี
เสนผาศูนยกลางมากกวาหรือเทากับ 5 เซนติเมตร และนอยกวา 7 มิลลิเมตร สําหรับ 
applicator ที่มเีสนผาศูนยกลาง 4 และ 3เซนติเมตร 

3.1.8   Applicatorที่ใชมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-10 เซนติเมตร โดยปลาย Applicator ทํามุม
กับผิวราบเพื่อใหเหมาะกับบริเวณที่จะใชอยางนอย 3 ระดับ คือ 0,15 และ 30 องศา 

3.2 Dosimetry System  
3.2.1   ความคลาดเคลื่อนของการใหปริมาณรังสี(Reproducibility) ไมเกิน 1% สําหรับหัววัด

รังสีปฐมภูมิ และไมมากวา 2% สําหรับหัววัดสํารอง ในตําแหนงหัวเครื่องรังสีรักษา
ระหวางผาตัด (Gantry) ตั้งฉาย สําหรับปริมาณรังสีอัตราสูงระหวาง 250-2500 MU 
ภายใตความกดดันอากาศระหวาง 736-787 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิระหวาง 
15-35 องศาเซลเซียส หรือ มีคาความคลาดเคลื่อนในระยะสั้น (Short term 
output) ไมเกิน 1% และในชวงระยะยาว (Long term output) ไมเกิน 3%  

3.2.2   ความคลาดเคลื่อนของปริมาณรังสี(Linearity) ที่ใหในการรักษานอยกวา 1% หรือไม
มากกวา ±1% ของชวงการตั้งคาปริมาณรังสี 250 - 2500 MU และอัตราการให
ปริมาณรังสีตอเวลาอยูระหวาง 750 – 1250 MU/min 

3.2.3   ปริมาณรังสีผิดพลาดในแตละมุมการฉายรังสีไมเกิน ±1% ในทุกๆ gantry angle     
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณรังสีที่ gantry angle ๐ องศา หรือดีกวา 2% 

3.2.4   มีระบบไฟฟาฉุกเฉินเพื่อบันทึกคาปริมาณรังสี ในกรณีเกิดกระแสไฟขัดของขณะกําลัง
ฉายรังสี 
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3.2.5   มีระบบปองกันอันตรายในกรณีฉุกเฉิน โดยเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัดจะตองหยุด
การทํางานในทันที เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้Time 
Complete, Dose Difference Interlock, Beam Asymmetry Interlock, Excess 
Dose Rate Interlock, Excess Dose/Pulse Interlock, Under Dose Rate 
Interlock, Dose Chamber Voltage Interlock, Applicator misalignment, 
Energy/Dose Rate Control Interlock หรือ มีการเคลื่อนที่หัวเครื่องรังสีรักษา
ระหวางผาตัดเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการประกอบ Docking, เมื่อมีการเปดประตูหอง
ผาตัดในขณะใหการรักษาดวยรังสี, มีความผิดปกติเก่ียวกับระบบ RF power 
generation, เกิดความผิดปกติของการลงคาปริมาณรังสีที่ Monitor channel I    
และ/หรือ II 

4. ระบบกลไกของเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด 
4.1 ตัวเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัดระหวางผาตัดมีลอ ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายหรือสามารถ

ลอคใหยึดติดอยูกับที่ได 
4.2 หัวเครื่องรังสีรักษาสามารถเคลื่อนที่ไดอยางนอย 3 ทิศทางโดยมีความเร็วในการเคลื่อนที่หลาย

ระดับคือ 

 สามารถเคลื่อนท่ีขึ้นลงในแนวดิ่งไดไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 

 สามารถเอียงทํามุมไดไมนอยกวา ±45 องศา 

 สามารถเคลื่อนท่ีในลักษณะกม-เงยไดไมนอยกวา ±10 องศา 
4.3 ระบบจํากัดลํารังสีอิเล็กตรอนเปนแบบ Laser alignment soft docking โดยมีระยะหางระหวาง 

sterile applicator และหัวเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด 4 เซนติเมตร หรือแบบ applicator 
2 สวนตอตรงระหวางหัวเครื่องฉายรังสี และสวนใหการรักษา (Hard docking) 
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5. ระบบความปลอดภัย 
5.1 มีปุมหยุดการทํางานฉุกเฉิน (Emergency stop) ไมนอยกวา 2 จุด ที่สามารถเขาถึงไดสะดวก 

และหยุดการทํางานของเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัดทันทีที่เจาหนาที่กดปุมหยุดการทํางานดังกลาว 
5.2 มีระบบเสียงเตือนอันตรายขณะเครื่องทําการฉายรังสี 
5.3 มีระบบแสงไฟเตือนอันตรายขณะเครื่องทําการฉายรังสีที่แผงควบคุมเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด 

และที่ประตูหองผาตัด 
5.4 มีกุญแจและรหัสผานเฉพาะเจาหนาที่สําหรับใชควบคุมเครื่องฉายรังสี หรือมีกุญแจปองกันที่

เครื่องควบคุม 
5.5 มีระบบ System Interlock เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด 
5.6 มีอุปกรณปดกั้นลํารังสี (Beam absorberหรือ Beam stopper) ที่สามารถเคลื่อนที่ไดตามตองการ 

หรือแบบ Gantry mounted Lead beam shield ที่ติดตั้งอยูฝงตรงขามกับตนกําเนิดรังสี      
ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปกับหัวเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัดเพื่อลดปริมาณรังสีเอกซ อันเกิดมาจาก
ลําอิเล็กตรอน  

5.7 มี Internal-self-shielding บริเวณหัวเครื่องรังสีรักษาเพื่อลดปริมาณรังสีรั่วไหลใหเหลือนอยกวา 
2 x 10-5Sv ที่ระยะ 3 เมตร จากตัวผูปวยเมื่อผูปวยไดรับรังสีอิเล็กตรอนจํานวน 20 Gy หรือ
เปนแผนปดกั้นรังสีแบบเคลื่อนที่ไดชนิด TVL และ HVL  
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6. ระบบคํานวณปริมาณรังสีและจําลองการกระจายรังสสีําหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด        
    หรือโปรแกรมจําลองการรกัษาสําหรับเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัดที่ทําการจดัซื้อ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 ระบบคํานวณปริมาณรังสีและจําลองการกระจายรังสีสําหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องรังสีรักษา
ระหวางผาตัด ที่ประกอบไปดวย 

 โปรแกรมคํานวณคา Monitor Units สําหรับใหการรักษาและแสดงผลการปรับเทียบ
เครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (Monitor Units Calculus and 
QA stability check)  

 โปรแกรมจําลองการกระจายรังสีชนิด Monte Carlo simulation สําหรับจําลองการ
กระจายรังสีในลักษณะ relativedosimetry (Deep or Depth Dose และ Profile) และ
ปริมาณรังสีที่ตําแหนงใดๆ (point dose)  

 โปรแกรมในการประมาณคาทางรังสี Ksat และ KQ,Q’ สําหรับใชในการคํานวณคาปริมาณ
รังสีดูดกลืนในตัวกลางน้ํา (Absorbed dose in water) สําหรับมาตรฐานการวัดปริมาณ
รังสีตาม TRS 398  

 คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับใชกับโปรแกรมที่นําเสนอ 
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 โปรแกรมจําลองการรักษาสําหรับเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด ซึ่งใชในการประเมินตําแหนง 
applicator และการกระจายรังสีในบริเวณที่ทําการรักษา เพื่อใหทราบถึงความแมนยําของ
ปริมาณรังสีที่ใหแกรอยโรค ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 Load Images สําหรับรับภาพถายรังสีสามมิติ (3D images) ทั้งแบบ CT และ NRM    
จากทาง hard disk, DVD หรอื USB memory หรือจากระบบ PACS/RIS ของ
โรงพยาบาล โดยบริษัทจะตองเปนผูรับผิดชอบในสวนของการเชื่อมตอระบบภาพ ไมวาจะ
เปนการดําเนินการ และคาใชจายในการเชื่อมตอ  

 MPR and Volume rendering สําหรับสรางภาพที่มีคุณภาพสูงชนิด Multi-Planar 
Reconstruction (MPR) และแบบ volumetric rendering (VR) 

 Contouring สําหรับกําหนดขนาดและตําแหนงของบริเวณที่สนใจ ไมวาจะเปนตําแหนง
การรักษา หรือบริเวณที่ตองการปองกันรังสี 

 Simulation ซึ่งใชในการจําลองการกระจายรังสีในบริเวณที่ตองการรักษา 

 State of the ART dose computation algorithms ที่ใชสมการคํานวณปริมาณรังสี
แบบ Pencil Beam และMonte Carlo 

 Dose Prescription 

 DVH Computation สําหรับแสดงคาปริมาณรังสีที่อวัยวะและบริเวณที่สนใจไดรับตอ
ปริมาตรของอวัยวะและบริเวณที่สนใจนั้นๆ  

 Measurement Tools สําหรบัวัดระยะทาง และมุมตกกระทบ 

 Report สําหรับแสดงขอมูลการรักษา และสามารถสงออกรายงานในรูปแบบ Microsoft 
Word format ได 
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7.อุปกรณประกอบการใช 
7.1  เครื่องควบคุมกระแสไฟฟาใหคงที่ (Stabilizer) ที่ใชกับเครื่องรังสีรักษา

ระหวางผาตัด เพื่อปองกันความเสียหายจากกระแสไฟฟาไมคงท่ี 
จํานวน 1 เครื่อง 

7.2  เครื่องสํารวจปริมาณรังสีชนิด Survey meterที่สามารถวัดปริมาณรังสี
แอลฟา, เบตา และ แกมมาได ที่มีพลังงานมากวา 7.5 ลานอิเล็กตรอน
โวลต,  100 กิโลอิเล็กตรอนโวลตและ 7 กิโลอิเล็กตรอนโวลตตามลําดับ 
ทั้งแบบอัตราปริมาณรังสี (Rate) และแบบผลรวมปริมาณรังสีที่ไดรับ 
(Accumulated Dose) 

จํานวน 1 เครื่อง 

7.3 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลแบบแสดงคาทันที (Digital Pocket 
Dosimeter)ที่สามารถวัดปริมาณรังสีแกมมาและเอกซเรยได ที่มีพลังงาน
ตั้งแต 35 กิโลอิเล็กตรอนโวลต – 3 ลานอิเล็กตรอนโวลต 

จํานวน 5 เครื่อง 

7.4 หุนจําลองเสมือนเนื้อเยื่อแบบแผน (Water-equivalent RW3 slab 
phantoms) ขนาด 30 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร 33 ชิ้น(หนา 1 
เซนติเมตร จํานวน 29 ชิ้น, หนา 0.5 เซนติเมตร จํานวน 1 ชิ้น, หนา 
0.2 เซนติเมตร จํานวน 2 ชิน้ และหนา 0.1 เซนติเมตร จํานวน 1 ชิ้น) 
พรอมแผนเจาะสําหรับวางหัววัดรังสีชนิด cylindrical ขนาด 0.6 
ลูกบาศกเซนติเมตร 1 แผน และหัววัดรังสีชนิด plane parallel ขนาด 
0.02 และ 0.35 ลูกบาศกเซนติเมตร อยางละ 1 แผนหรืออุปกรณการ
ควบคุมคุณภาพประจําวันเพื่อใชในการตรวจสอบพลังงานรังสีอิเล็กตรอน 

จํานวน 1 ชุด 

7.5  มีกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดสี (Close circuit color camera) ระบบ
ดิจิตอล พรอมระบบควบคุมการปรับกลองจากระยะไกล ที่สามารถดงึ
ภาพไกล-ใกล (Zoom) และขยับเคลื่อนที่ตัวกลอง (Pan and Tilt) 
พรอมดวยจอภาพสีขนาดไมต่ํากวา 14 นิ้ว เพื่อใชในการติดตามผูปวย
ในขณะใหการรักษา 

จํานวน 2 ชุด 
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7.6  ระบบไฟเตือนขณะเครื่องทําการฉายรังสีที่หนาหองผาตัดที่ใชติดตั้งเครื่อง
รังสีรักษาระหวางผาตัด 

 

จํานวน 2 ชุด 

8.   การติดตั้ง 
8.1 ตองติดตั้งเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัดในหองที่ทางสถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนดไว 
8.2 บริษัทผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดในการติดตั้งเพื่อใหเครื่องพรอมใชงานอยาง

ถูกตองและปลอดภัย รวมทั้งการปองกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐานสากล 
8.3 เฟอรนิเจอรและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งและใชงาน บริษทัฯ เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการจัดหาทั้งหมด 
8.4 ความเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งบริษัทฯ ตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 
8.5 บริษัทฯ ตองดําเนินการติดตั้งเครื่อง ระบบไฟฟา ระบบสายดิน ที่ถูกตองและสมบูรณ 
8.6 ในกรณีท่ีตองมีการปรับปรุงอาคารหรือซอมแซมเนื่องจากการติดตั้งเครื่อง บริษัทฯ จะตองเปน

ผูดําเนินการ และรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงทั้งหมด 
8.7 บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการสอบเทียบหัววัดรังสีที่ทางหนวยงานมี เพื่อใชในการ

ตรวจวัดความถูกตอง แมนยําของคาปริมาณรังสีของเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด จํานวน 2 หัววัด 

9.การรับประกัน การซอมบํารุงรักษาเครื่อง 
9.1 บริษัทฯ จะตองรับประกันคุณภาพของเครื่องและอุปกรณทั้งหมดทีจ่ัดซื้อเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 
9.2 บริษัทฯ จะตองจัดสงชางมาตรวจเช็คเครื่องและระบบตางๆ อยางนอยทุก 1 เดือนภายในปแรก

และทุก 3 เดือน ภายในปที่ 2 ตลอดระยะเวลา 2 ป ของการรับประกันโดยไมคิดคาใชจาย    
ในการบริการ 

9.3 บริษัทฯ ตองจัดทํารายการ การตรวจเช็คเครื่องระบบตาง ๆ ตลอดการรับประกัน และแจงตอ
หนวยงานลวงหนากอนเขามาตรวจเช็คทุกครั้ง 
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(   นางสาวธิดา  นิยมไทย   ) 

นักรังสีการแพทยชํานาญการ ดานบริการทางวิชาการ 
สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ

 

9.4 ในวันสงมอบเครื่องมือทั้งหมดและอุปกรณประกอบที่จะจัดซื้อตองเปนผลิตภัณฑใหมลาสุดที่มี 
จําหนายอยูในทองตลาดและไมเคยใชงานที่ใดมากอน พรอมทั้งระบุประเทศผูผลิตบริษัทฯ ตอง
รับประกันอุปกรณที่ชํารุดใชงานไมไดตามมาตรฐาน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ตลอด 
ระยะเวลาการประกัน 

9.5 การนับเวลารับประกันจะเริ่มตนนับเมื่อนักฟสิกสการแพทยผูรับผิดชอบทําการตรวจสอบการใชงาน
ของเครื่องเปนที่เรียบรอยแลว 

9.6 บริษัทฯ ตองจัดหาวิศวกรที่ผานการฝกอบรมจากโรงงานผูผลิต มาตรวจสอบและซอมแซมพรอมที่จะ
ใหบริการตลอดการรับประกัน 

9.7 หากเครื่องมือดังกลาวเกิดขัดของไมสามารถใชงานไดตามปกติ บริษัทฯ ตองสงวิศวกรมาทําการ
ซอมแซมโดยเรงดวนและตองมาทําการซอมแซมภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากไดรับแจงจากทาง
หนวยงาน หากไมมีวิศวกรมาทําการซอมแซมภายในเวลาที่กําหนด บริษัทฯ ตองเสียคาปรับ
ใหกับสถาบันมะเร็งแหงชาติวันละ 10,000 บาท จนกวาจะจัดสงวิศวกรมาทําการซอมแซม 
ตลอดระยะเวลารับประกัน 

9.8 ในกรณีท่ีตองเปลี่ยนหรือสั่งอะไหลมาจากตางประเทศ บริษัทฯ ตองเปลี่ยนอะไหลและทําการ
ซอมใหเครื่องสามารถใชงานไดภายใน 10 วันทําการ หากเลยเวลาที่กําหนดใหคิดระยะเวลา
เปน 2 เทาแลวนําไปรวมกับระยะเวลาที่บริษัทฯ รับประกัน ตลอดระยะเวลารับประกัน 

9.9 บริษัทฯ จะตองไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตพรอมแสดงเอกสารประกอบ 
9.10 หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ ตองแจงคาบํารุงรักษาชนิด Full warrantee      

มาอยางนอย 5 ปเพื่อใชประกอบในการพิจารณา 
9.11 บริษัทฯ ตองสงเจาหนาที่มาฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหใชเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ

และปลอดภัยจนกวาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได 
9.12 บริษัทฯ ตองสงมอบคูมือการใชงาน การดูแลรักษาและการตรวจซอม (Operating Manual 

และ Service Manual) โดยเปนหนังสือคูมือ และแผน CD อยางนอย 3 ชุด 
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         (ลงชื่อ) ................................................................ประธานกรรมการ 
(  นายภาสกร   ชัยวานิชศิริ  ) 

รองอธิบดีกรมการแพทย 
 

 (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ                (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
             ( นายวีรวุฒิ     อิ่มสําราญ   )                                              (  นางสาววันทนา   แจงประจักษ) 
        ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ                                             ผูอํานวยการกองคลังกรมการแพทย 
 

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ                (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
           (  นายอาคม    ชัยวีระวัฒนะ)                                                   (   นายภูวศิษฐ  วรารัฐเรืองวุฒิ   ) 
           รองผูอํานวยการดานการแพทย                                 นายแพทยชํานาญการพิเศษ ดานเวชกรรมสาขารังสีวิทยา 
                สถาบันมะเร็งแหงชาติ                                                          สถาบันมะเร็งแหงชาติ    
 
 

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ 
(   นางสาวธิดา  นิยมไทย   ) 

นักรังสีการแพทยชํานาญการ ดานบริการทางวิชาการ 
สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ

 

9.13 ในกรณีท่ีอุปกรณบนแผงวงจรอิเล็คทรอนิคสเสียหาย บริษัทฯ ตองทําการเปลี่ยนแผงวงจร    
ใหใหมผูซื้อจะไมยอมรับการซอม 

9.14 ในระหวางรับประกันถามีการพัฒนา software จากผูผลิต บริษัทฯ ตองทําการ Update      
ใหโดยไมคิดคาใชจาย 

9.15 มีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาจะสนับสนุนอะไหลสํารองไดไมนอยกวา 10 ป 
9.16 บริษัทฯ จะตองสงมอบเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน       

ใหถูกตองครบถวนภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องรังสีรักษาระหวางผาตัด แขวงทุงพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร85,000,000.00บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)     17  สิงหาคม 2558. 
เปนเงิน 68,000,000.00 บาท ราคา/หนวย (ถาม)ี.............................-..............................บาท 
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
4.1.บริษัท นิวไลฟเมดจํากัด 
4.2บริษัททรานสเมดิค (ประเทศไทย)จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
1. นายภาสกร  ชัยวานิชศิร ิ รองอธิบดีกรมการแพทย        ประธานกรรมการ 
 2. นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ      กรรมการ 
 3. นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ รองผูอํานวยการดานการแพทย          กรรมการ 
     สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
4. นายภูวศิษฐ วรารัฐเรืองวุฒิ                 นายแพทยชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
                                                                 ดานเวชกรรมสาขารังสีวิทยา 
    สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 5. นางสาวเยาวภา   พิสุทธิทรัพย นักรังสีการแพทยชํานาญการ             กรรมการ 
              ดานบริการทางวิชาการ 
             สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 
 

 ..............................................................กรรมการ 

..............................................................กรรมการ ..............................................................กรรมการ 
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