
 
 
 
 
 

ประกาศ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ             . 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้าง เหมาส่งผู้ป่วยตรวจ  MRI ส าหรับผู้ป่วยใน จ านวน 620 ราย   

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
.                                              . 

           สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ      มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ  MRI 
ส าหรับผู้ป่วยใน จ านวน 620 ราย                           .ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1 . เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดย ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่              .  
     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
  6 . บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 8 . คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

     ก าหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์          
ในวันที่                ระหว่างเวลา       น. ถึง           น.  
 
 
 
 

ผู้สนใจ... 
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 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสาร ทางระบบจัดซื้อ   
จัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่                                            .     
ถึงวันที ่                                 ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต ์www.nci.co.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0 2202 6800 ต่อ 1504, 1529      ในวันและเวลาราชการ 

                                 ประกาศ ณ วันที่          กันยายน พ.ศ. 2558 
 

  (ลงชื่อ)    วีรวุฒิ    อิ่มส าราญ 
 
           (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
     ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
เลขที ่              /2558    . 

การจ้าง  เหมาส่งผู้ป่วยตรวจ  MRI ส าหรับผู้ป่วยใน จ านวน 620 ราย   . 

ตามประกาศ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ        . 

ลงวันที ่             . 

.                                             . 

                 สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ”  
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     เหมาส่งผู้ป่วยตรวจ  MRI         .
ส าหรับผู้ป่วยใน จ านวน 620 ราย ระยะเวลา 12 เดือน  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายการละเอียดการจ้าง 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

 (1)  หลักประกันการเสนอราคา 
 (2)  หลักประกันสัญญา 
 ๑. 5 บทนิยาม 
  (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑. 6  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 1.7 รายการจ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ MRI ส าหรับผู้ป่วยใน 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ 1.5 
 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

 

 

๒.6 ผู้เสนอราคา... 
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 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 2. 7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ์              
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
  2. 8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓ . หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร                 
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญ า 
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุ
ไว้ใน (๑) 
 (๔ ) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบีย น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ  ๑.6 (1)   
 ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อ านาจ         
ให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 (๒)   หลักประกันการเสนอราคา   
 (3)  รายละเอียดการจ้าง 
   (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒)  

๔. การเสนอราคา... 



 

- 3 - 

              ๔. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า      120    วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการ จ้างแล้วเสร็จ  ไม่เกิน   365   วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที ่                        ระหว่างเวลา         น. ถึง          น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ตามข้อ ๑.5 (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม ่ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ  
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑. 5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และ   สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา                   
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  หรือ เป็น 
ผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว  
ต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ส่วนราชการ  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง
ให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
4.6 ผู้เสนอราคา... 
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 4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(3)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
(4)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(5)  ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกัน การเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน     222,170.00     บาท 
(  สองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน  ) 

 5.1 หนังสือค้ าประกัน อิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) 

 5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก ่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการของธนาคาร 
  5.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง 

ในวันที ่                           ระหว่างเวลา          น.  ถึง          น. 

หลักประกัน การเสนอราคา ตามข้อนี้     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ          
ผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาราย         
ที่คัดเลือกไว ้3 ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

  6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์  ราคา   และจะพิจารณาจาก        ราคารวม      . 
 6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ   สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ  เท่านั้น 

 
6.3  สถาบัน… 
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 6.3  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       . 
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 6.5    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของ ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    เป็นเด็ดขาด         
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      จะพิจารณายกเลิก                
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ            
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคา
จ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี สิทธิ     
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑. 5   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก 
และ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได ้

7. การท าสัญญา.. 
 
 
 



- 6 - 
 

 7. การท าสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
กับ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ภายใน    7     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา  
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้  
 7.1  เงินสด 
 7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
 7 .3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (2) 
  7.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะจ่ายเงินค่าจ้าง  12  งวดๆ ละ ๑ เดือน เมื่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจสอบผลงานในแต่ละงวด และปรากฏว่าแล้วเสร็จ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ 

 9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ        12   จะก าหนดในอัตราร้อยละ    ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์   
ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาต่อวัน 

 10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
   ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า      3     เดือน      -     ปี นับถัดจากวันที่     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ได้รับมอบงาน             
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน      3    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง 

 ๑1. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
     11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก      เงินบ ารุง                               .        
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้อนุมัติเงินค่าจ้างแล้วเท่านั้น      . 

 

11.๒ เมื่อ... 
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 11.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตามท่ีได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
มาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ อ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๑1.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ   ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ  
หรือเรียกร้องจาก ผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑1.๔ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 ๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการ จ้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
วันที่         สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 
(ลงชื่อ)  นางรัตนา  เฟื่องทรัพย์ 

 

(นางรัตนา  เฟื่องทรัพย์) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ  MRI ส าหรับผู้ป่วยใน จ านวน 620 ราย                        .                                                
    กลุ่มงาน/ฝ่าย      กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    4,443,400.00     บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)             8  กันยายน 2558                             . 
    เป็นเงิน  4,443,400.00  บาท ราคา/หน่วย         -        บาท/ ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    4.1  หมวดที่ 8 ราคาค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา กรมบัญชีกลาง  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    1. นางศราวรรณ  บุญลิขิต        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                   ประธานกรรมการ 

 ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา  
    2. นายสุนทร     ถาวรวันชัย นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
   ด้านบริการทางวิชาการ 
    3. นางสาวอลิสา  ช่วงอรุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พิเศษ                      กรรมการ 

       ด้านการพยาบาล  
    4. นางนันทยา    คณา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                             กรรมการ 
                                                 ด้านการพยาบาล  
    5. นางรัชดาภา  สีดาดาษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                            กรรมการ 

                                                   ด้านการพยาบาล     

 



ล ำดบั

ที่

รหัส

กรมบัญชกีลำง
รำยกำร

จ ำนวน

ครั้ง

 รำคำ/ครั้ง

กรมบัญชกีลำง
 รวมเป็นเงิน

1 45001 MRI 1 small part or small organ 1         4,000.00          4,000.00

2 45003 MRI Diffusion/Perfusion 1         4,000.00          4,000.00

3 45004 Functional MRI 1        10,000.00         10,000.00

4 45005 MR Spectroscopy 1         4,000.00          4,000.00

5 45010 MRA (one part) 2         9,100.00         18,200.00

6 45011 MRV (one part) 2         9,100.00         18,200.00

7 45020 MRI + MRA (nonbrain) 2        12,000.00         24,000.00

8 45021 MRA + MRV 2        12,000.00         24,000.00

9 45022 MRI + MRA + MRV 2        15,000.00         30,000.00

10 45030 MR SRT or SRS 1         4,000.00          4,000.00

11 45101 MRI Brain 8         8,000.00         64,000.00

12 45102 MRl Brain + MRA 2        11,000.00         22,000.00

13 45103 MRl Brain + CSF flow 2        11,000.00         22,000.00

14 45104 MRI Hippocampus 2         4,000.00          8,000.00

15 45110 MRI Pituitary gland 1         8,000.00          8,000.00

16 45111 MR Cisternography 1         8,000.00          8,000.00

17 45120 MRI Base of skull 2         4,000.00          8,000.00

18 45121 MRI Cavernous sinus 1         4,000.00          4,000.00

19 45130 MRI Cranial nerve 2         4,000.00          8,000.00

20 45140 MRI Spine 1 part 10         8,000.00         80,000.00

21 45141 MRI Whole spine 2        16,000.00         32,000.00

22 45150 MRI Myelogram 1         8,000.00          8,000.00

23 45160 MRI Brachial plexus 1        13,500.00         13,500.00

24 45161 MRI LS – Plexus 1         8,000.00          8,000.00

25 45162 MRI Sacral plexus 1         4,000.00          4,000.00

26 45201 MRI TM joint 1         8,000.00          8,000.00

27 45211 MRI Orbits 1         8,000.00          8,000.00

28 45220 MRI 3D IAC 2         4,000.00          8,000.00

รำยกำรจ้ำงเหมำส่งผู้ป่วยตรวจ MRI ส ำหรับผู้ป่วยใน



ล ำดบั

ที่

รหัส

กรมบัญชกีลำง
รำยกำร

จ ำนวน

ครั้ง

 รำคำ/ครั้ง

กรมบัญชกีลำง
 รวมเป็นเงิน

รำยกำรจ้ำงเหมำส่งผู้ป่วยตรวจ MRI ส ำหรับผู้ป่วยใน

29 45230 MRI Nasopharynx 2         8,000.00         16,000.00

30 45231 MRI PNS 1         8,000.00          8,000.00

31 45240 MRI Oropharynx 2         8,000.00         16,000.00

32 45250 MRA Carotid 2        12,000.00         24,000.00

33 45260 MRI Larynx (Neck) 2         8,000.00         16,000.00

34 45261 MRI Thyroid glands 1         8,000.00          8,000.00

35 45301 MRI Chest 20         8,000.00       160,000.00

36 45302 MRV Chest 2        12,000.00         24,000.00

37 45310 MRA Pulmonary 1        12,000.00         12,000.00

38 45320 MRI Mediastinum 1         4,000.00          4,000.00

39 45330 MRI Breast (1 side) 1         8,000.00          8,000.00

40 45331 MRI Breasts (2 sides) 1        12,000.00         12,000.00

41 45332 MRI Guided breast biopsy 2         8,000.00         16,000.00

42 45401 MRI Heart 1         8,000.00          8,000.00

43 45402 MRI Heart + perfusion 2        12,000.00         24,000.00

44 45403 MRI Heart CgHD/Cine 1        12,000.00         12,000.00

45 45404 MRI Heart screening ASD 1         4,000.00          4,000.00

46 45410 MRA Heart 1        12,000.00         12,000.00

47 45420 MRA Aorta 1        12,000.00         12,000.00

48 45501 MRI Upper/Lower abdomen 50         8,000.00       400,000.00

49 45502 MRI Whole abdomen 20        16,000.00       320,000.00

50 45503 MRA Upper/Lower abdomen 1        12,000.00         12,000.00

51 45504 MRA Whole abdomen 1        16,000.00         16,000.00

52 45505 MRV upper/lower abd. 1        12,000.00         12,000.00

53 45510 MRI Pancrease 1         4,000.00          4,000.00

54 45511 MRCP onIy 210         4,000.00       840,000.00

55 45512 MRCP + Upper abdomen 1        12,000.00         12,000.00

56 45513 MRV Portal v. 1        12,000.00         12,000.00



ล ำดบั

ที่

รหัส

กรมบัญชกีลำง
รำยกำร

จ ำนวน

ครั้ง

 รำคำ/ครั้ง

กรมบัญชกีลำง
 รวมเป็นเงิน

รำยกำรจ้ำงเหมำส่งผู้ป่วยตรวจ MRI ส ำหรับผู้ป่วยใน

57 45601 MRI Pelvic cavity 3         4,000.00         12,000.00

58 45602 MRI Urography 1         4,000.00          4,000.00

59 45611 MRI Kidney 1         4,000.00          4,000.00

60 45612 MRI Adrenal gland 1         4,000.00          4,000.00

61 45613 MRA Renal artery 1        12,000.00         12,000.00

62 45640 MRI Prostate gland 1         8,000.00          8,000.00

63 45641 MRS Prostate gland 1         4,000.00          4,000.00

64 45602 MRI Prostate special coil 1        12,000.00         12,000.00

65 45701 MRI Bone/Joint/Extremity 1 part 1         8,000.00          8,000.00

66 45710 MR Arthrography 1         8,000.00          8,000.00

67 45760 MRA Femoral artery/ Peripheral 

run off
1        12,000.00         12,000.00

68 45761 MRV Femoral v. 1        12,000.00         12,000.00

69 45901 Using Gd contrast medium 200         2,500.00       500,000.00

70 45902 Using Ferucarbotran contrast 

medium
150         9,050.00     1,357,500.00

รวม 4,443,400.00   



 

 

รายละเอียดการจ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ  MRI ส าหรับผู้ป่วยใน 

1. วัตถุประสงค์ 

  ด้วยปัจจุบันสถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่มีเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง MRI ท าให้การ
วินิจฉัยมีความล่าช้า มีผลกระทบต่อการวางแผนการรักษาเกิดผลเสียหายต่อผู้ป่วย จึงมีความจ าเป็นต้องส่งตรวจ   
ที่หน่วยงานภายนอก  และด้วยเทคโนโลยีการวินิจฉัยมะเร็งบางชนิด จ าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยโดยใช้
เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง MRI เพื่อความแม่นย ามากยิ่งขึ้น  

2. รายละเอียดการจ้างตรวจ 

  2.1 ผู้รับจ้างเหมาต้องเป็นผู้ที่มีสถานท่ีประกอบการและใบอนุญาตประกอบการเก่ียวกับการ
ให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง ด้วยเครื่องที่มีความทันสมัย และมี
ความแรงของสนามแม่เหล็กไม่น้อยกว่า 3 เทสลา สามารถตรวจได้ทุกส่วนของร่างกาย   
  2.2 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดให้มีนักรังสีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
โรค หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ก าหนดให้ต้องมี หรือบุคลากรที่จ าเป็นอื่น ๆ ส าหรับการปฏิบัติงาน
ประจ าอยู่ที่สถานประกอบการ 
  2.3 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดให้มีนักรังสีแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรค หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เพื่อการแปรผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และส่งผลการตรวจให้กับผู้ป่วยหรือสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติภายใน 2 วัน 
  2.4 ผู้รับจ้างเหมาต้อง Print Film และบันทึกภาพลงบนแผ่น  CD หรือ DVD ส่งมาพร้อมกับ
ผลการตรวจ 
  2.5 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่มาอ านวยความสะดวกในการนัดตรวจให้กับสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ และต้องนัดผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจภายในวันถัดไป หลังจากท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ 
 2.7 ผู้รับจ้างเหมาต้องนัดตรวจผู้ป่วยในเวลา 8.00 – 16.30 น. เท่านั้น  
  2.6 กรณีท่ีเครื่องตรวจตามข้อตกลงของผู้จ้างเหมาขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการเป็นไป      
ตามสัญญาและภายในเวลาที่ก าหนดได้ ผู้รับจ้างเหมาต้องด าเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ได้รับการตรวจด้วยเครื่องที่มีเทคโนโลยีเทียบเท่ากับข้อตกลงที่ท าไว้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยค่าใช้จ่าย    
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่วนต่างของค่าตรวจที่ท าไว้กับสถาบันฯ เป็นต้น ผู้รับจ้างเหมาต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
          2.7 ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ไปรับบริการตรวจที่สถานบริการที่ก าหนดในสัญญาต้อง
มีใบส่งรายการตรวจ (ใบ Request) โดยแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติและเอกสารรับรองการอนุญาตให้
ตรวจได้จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเท่านั้น ถ้าไม่มีเอกสารครบทั้ง 2 อย่าง ดังกล่าวถือว่าไม่อยู่ในสัญญาการจ้าง
เหมา สถาบันมะเร็งแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่สถานประกอบการคู่สัญญาดังกล่าว 
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