
























ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
ในการจดัซื้อจดัจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ   ซ้ือเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบท างานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์   
  คอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  
ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร               65,000,000.00                                  บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   17 สิงหาคม 2561     
    เป็นเงิน        65,000,000.00         บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  ร่างเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการสืบราคาจากท้องตลาด 
     4.2   
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายณรงค์            อภิกุลวณิช          รองอธิบดีกรมการแพทย์                    ประธานกรรมการ 
     5.2  นางกนกพร          สมวัตต์               แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์          กรรมการ 
     5.3  นายวีรวุฒิ            อ่ิมส าราญ           ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  กรรมการ 
     5.4  นายอาคม            ชัยวีระวัฒนะ        รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์                      กรรมการ 
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
     5.5  นางศราวรรณ        บุญลิขิต             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
                                                            ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา             
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     5.6  นายสุนทร             ถาวรวันชัย         นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
                                                            ด้านบริการทางวิชาการ 
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     5.7  นายวีรพล             นาคะไพบูลย์       นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล               กรรมการ 
                                                            กรมการแพทย์ 
                                                             

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์
  



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบท างานร่วมกับ 
เครื่องเอกซเรย์คอมพวิเตอร ์แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 

๑. ความต้องการ 
เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบท างานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ที่มี

ระบบการท างานประสานกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิด  Multi Detector CT-Scan ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือใช้งานในการตรวจรักษาและการท าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา ( Interventional 
Radiology) โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถน าข้อมูลภาพรังสีที่ได้จากเครื่องทั้ง ๒ ระบบ มาท าการวิเคราะห์
ภาพเชิงซ้อนเข้าด้วยกันได้ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูล ในการก าหนดต าแหน่งการสแกนด้วยเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล แบบระนาบเดี่ยวได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้เตียง
เอกซเรย์ร่วมกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนเตียงหรือยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สามารถลดขั้นตอนการวินิจฉัยและร่วมรักษา
ให้เสร็จสิ้นภายในห้องตรวจเดียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและยืนยันต าแหน่งของอุปกรณ์สายสวน 
และหรือเข็มเจาะ สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและแม่นย าในการวินิจฉัยและท าหัตถการรังสี
ร่วมรักษาได้ด้วยภาพสามมิติของหลอดเลือดและอวัยวะข้างเคียงทั่วร่างกายที่มีรายละเอียดสูง  
๒. คุณสมบตัทิัว่ไป  

 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล แบบระนาบเดี่ยว (Single plane DSA System) จ านวน ๑ ระบบ 
๒.๒ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิด Multi Detector CT Scan (MDCT)  จ านวน ๑ ระบบ 
๒.๓ ชุดคอมพิวเตอร์ Diagnostic Workstation ส าหรับรังสีแพทย์ พร้อมซอฟท์แวร์ จ านวน ๑ ระบบ 
๒.๔ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด Color Doppler จ านวน ๑ เครื่อง 
๒.๕ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานอื่นๆ 
2.6 โปรแกรม หรือซอฟแวร์ ประกอบการใช้งานทางด้านรังสีร่วมรักษา  

๓. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอยีดทางเทคนคิ 
๓.๑ เครื่องเอกซเรยห์ลอดเลอืดระบบดิจติอล แบบระนาบเดียว (Single plane DSA System) จ านวน ๑ 

ระบบ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
๓.๑.๑  ระบบก าเนิดรังสีเอกซ์ด้วยไฟฟ้าแรงสูง (X-ray Generator) 

๓.๑.๑.๑ เป็นระบบก าเนิดเอกซเรย์จากคลื่นไฟฟ้าพลังงานสูง (High Voltage X-ray Generator) 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  
 (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ              นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์
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๓.๑.๑.๒ ให้ก าลังไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ 
๓.๑.๑.๓ สามารถให้กระแสสูงสุดได้ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ มิลลิแอมแปร์ 
๓.๑.๑.๔ มีระบบควบคุมปริมาณรังสี แบบอัตโนมัติ 
๓.๑.๑.๕ สามารถท าการเอกซเรย์ส่องตรวจแบบช่วงสั้นๆ (Pulse Fluoroscopy) โดยสามารถ 

เลือกอัตรา ความถี่ของ Pulse Fluoroscopy ได้ไม่น้อยกว่า ๙ ค่า โดยสูงสุดต้องไม่ต่ ากว่า 
๓๐ pulses/second 

 ๓.๑.๑.๖ สามารถท าการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ โดยสามารถเลือกถ่ายภาพได้ทั้งแบบภาพเดียว หรือ
หลายภาพต่อเนื่อง 

๓.๑.๒. หลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) 
๓.๑.๒.๑  มีค่าความจุความร้อนของขั้วแอโนด (Anode Heat Capacity) ไมน่้อยกว่า   

๓,๐๐๐,๐๐๐ HU และสามารถระบายความร้อนที่ข้ัวแอโนด ได้ไม่น้อยกว่า) ๗,๗๐๐  
HU/second หรือ ๔๕๐,๐๐๐ HU/minute 

๓.๑.๒.๒  จุด Focal spot มีไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด โดยขนาดเล็กสุด ไม่มากกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร  
และขนาดใหญ่สุด ไม่มากกว่า ๑ มิลลิเมตร 

๓.๑.๒.๓  มีระบบกรองรังสี (X-ray Filter) และระบบควบคุมปริมาณรังสี (Automatic 
Brightness Control หรือ Automatic Exposure Control)  

๓.๑.๒.๔  มีชุดควบคุมขนาดล ารังสี (Beam Collimator) แบบสี่เหลี่ยม และสารถปรับขนาดได้
ตามต้องการ 

๓.๑.๒.๕  มีระบบวัดปริมาณรังสี ซึ่งสามารถแสดงปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในการส่องตรวจและ
ถ่ายภาพเอกซเรย์ 

๓.๑.๓. ชุดยึดหลอดเอซเรย์ ชนิด C-Arm (C-Arm X-ray Tube Supporting) 
๓.๑.๓.๑  เป็นแบบแขวนเพดาน (Ceiling Mounted) สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๓.๑.๑  สามารถเคลื่อนที่ตามแนวยาวและแนวขวางของเตียงได้อย่างสะดวก ตามขนาด
พ้ืนที่ห้อง 

๓.๑.๓.๑.๒  สามารถหมุนรอบซ้าย-ขวาของเตียง ได้ไม่น้อยกว่า+/- ๑๒๐ องศา หรือ
หมุนรอบซ้าย-ขวาของเตียงรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ องศา 

 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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๓.๑.๓.๑.๓  สามารถหมุนเอียงแกนหลอดเอกซเรย์ ท ามุมไปทางหัว-เท้า (Cranial/Caudal 

หรือ Orbital Direction) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา 
๓.๑.๓.๑.๔  สามารถหมุนเอียงแกนหลอดเอกซเรย์ โดยท ามุมเอียง RAO/LAO หรือ 

Oblique Projection รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ องศา 
๓.๑.๓.๒  สามารถหมุนได้ด้วยความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕ องศาต่อวินาที 
๓.๑.๓.๓  สามารถตั้งค่าพิกัดต าแหน่งมุมต่างๆของแกนหลอดเอกซเรย์และแขนยึดแบบอัตโนมัติ 

ลงในหน่วยความจ าได้ 
๓.๑.๓.๔  สามารถปรับระยะของชุดรับรังสีเอกซ์ เพ่ือเพ่ิมระยะ Source-Detector Distance ได้

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร  
๓.๑.๓.๕  มีระบบป้องกันการชนกระแทกตัวผู้ป่วย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือวัตถุอ่ืนขณะ

ใช้งาน 
๓.๑.๔. ชุดรับรังสีเอกซ์และแปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล (Flat Panel Detector) 

๓.๑.๔.๑  มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๑๖ นิ้ว หรือ ๒๙ x ๓๘ เซนติเมตร หรือกว้างกว่า 
๓.๑.๔.๒  มีความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ x ๑,๐๒๔ Pixels  
๓.๑.๔.๓ มีความละเอียดของ Gray Scale (Detector Bit Depth) ไม่น้อยกว่า ๑๖ bits 
๓.๑.๔.4  Pixel Size มีขนาดไม่มากกว่า ๑๙๔ ไมครอน 
๓.๑.๔.5  มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานรังสีเอกซ์ให้เป็นสัญญาณภาพ หรือ DQE 

(Detector Quantum Efficiency) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗  
๓.๑.๔.6  สามารถเลือกปรับขนาดของภาพได้ไม่น้อยกว่า ๔ ขนาด 
๓.๑.๔.7  มีความคมชัดของสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า ๒.๖ line pairs/mm 

๓.๑.๕.  เตียงเอกซเรย์ (X Ray Table) 
๓.๑.๕.๑  เป็นเตียงชนิดติดต้ังบนพ้ืนห้องแนวราบ โดยเป็นเตียงที่ใช้ร่วมกับเครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ 
๓.๑.๕.๒  สามารถรับน้ าหนักรวมได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม 
๓.๑.๕.๓  สามารถท าปฏิบัติการกู้ชีพบนเตียงได้ โดยสามารถรับแรงกดเพ่ิมเติมได้อีกอย่างน้อย 

๑๐๐ กิโลกรัม 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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๓.๑.๕.๔  พ้ืนเตียงสามารถเคลื่อนที่ได้ดังนี้ 

๓.๑.๕.๔.๑  เคลื่อนที่ตามยาวได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เซนติเมตร 
๓.๑.๕.๔.๒  เคลื่อนที่ด้านข้างรวมได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร 
๓.๑.๕.๔.๓  หมุนในแกนได้ไม่น้อยกว่า –๑๘๐ / +๙๐ องศา หรือ +/- ๑๒๐ องศา 
๓.๑.๕.๔.๔  ปรับระดับความสูงของพ้ืนเตียงขึ้น-ลงได้ โดยลงได้ต่ าสุด ไม่มากกว่า ๘๐ 

เซนติเมตร และขึ้นสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร โดยวัดจากพ้ืน 
๓.๑.๖. ระบบควบคุมการท างาน 

๓.๑.๖.๑  มีระบบแสดงค่าพิกัดต าแหน่งมุมของแกนหลอดเอกซเรย์ 
๓.๑.๖.๒  สามารถควบคุมแขนยึดหลอดเอกซเรย์ แผ่นรับภาพ และเตียงตรวจ ด้วยชุดควบคุมข้าง

เตียง(Bedside Control Module) และภายในห้องควบคุม (Control Station) 
๓.๑.๖.๓  สามารถเปลี่ยนต าแหน่งของชุดควบคุมการท างานข้างเตียงได้ทั้งด้านซ้ายและขวา 
๓.๑.๖.๔  มีชุดควบคุมการเอกซเรย์ด้วยเท้า (Foot Switch) 
๓.๑.๖.๕  มีชุดควบคุมการเอกซเรย์ในห้องควบคุม (Control Station ) 
๓.๑.๖.๖  แขนยึดหลอดเอกซเรย์และแผ่นรับภาพสามารถปรับมุมและต าแหน่งให้สอดคล้องกับ

ต าแหน่งที่ก าหนดจากภาพอ้างอิงได้โดยอัตโนมัติ 
๓.๑.๖.๗  มีชุดค าสั่งส าหรับการตรวจส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกเทคนิคการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ได้

ที่ชุดควบคุมข้างเตียงและในห้องควบคุม 
๓.๑.๖.๘  สามารถแสดงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (kV) และกระแสไฟฟ้า (mA) หรือ mAs บน

จอภาพได้ 
๓.๑.๖.๙  สามารถท าการบันทึกภาพการส่องตรวจ (Fluoroscopy Record) ต่อเนื่องได้นานไม่

น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ภาพ หรือไม่น้อยกว่า ๙๐ วินาที 
๓.๑.๖.๑๐  สามารถปรับขนาดของ Beam Collimator จากภาพ Last Image Hold (LIH) ได้

เพ่ือช่วยลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วย 
๓.๑.๗.  ชุดควบคุมการท างาน (Control Station)  มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๗.๑  สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS หรือ RIS หรือ HIS ของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
DICOM ๓.๐  

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
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        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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๓.๑.๗.๒  ระบบการเก็บข้อมูลสร้างภาพ แสดงภาพ และวิเคราะห์ภาพมีความสามารถดังนี้ 

๓.๑.๗.๒.๑  เป็นระบบประมวลผล และบันทึกภาพด้วยระบบดิจิตอล 
๓.๑.๗.๒.๒  มีระบบเอกซเรย์ดิจิตอลแบบต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑.๗.๒.๒.๑  Digital Angiography 
๓.๑.๗.๒.๒.๒  Digital Subtraction Angiography 
๓.๑.๗.๒.๒.๓  Digital Radiography 

๓.๑.๗.๒.๓  ความละเอียดของการเก็บข้อมูลสร้างภาพ บันทึกภาพ และแสดงภาพ  
(Acquisition, Storage, Display Matrix) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ x ๑,๐๒๔ Matrix 

๓.๑.๗.๒.๔  สามารถเก็บข้อมูลภาพได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ภาพ ที่ขนาด ๑,๐๒๔ x ๑,๐๒๔ Matrix 
๓.๑.๗.๒.๕  สามารถท า Image Post Processing ได ้
๓.๑.๗.๒.6  มีชุดค าสั่งประมวลผลภาพดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๗.๒.6.๑  สามารถปรับความเร็วของการแสดงภาพได้ 
๓.๑.๗.๒.6.๒  สามารถค านวณวิเคราะห์ระยะทาง ขนาด ขอบเขต ทางเดินรูปร่าง

ความตีบของหลอดเลือด (Quantitative Vascular Analysis) ได ้
๓.๑.๗.๒.6.๓  เก็บภาพอ้างอิง และเลือกแสดงภาพได้ 
๓.๑.๗.๒.6.๔  สามารถท าแบบภาพหลอดเลือดน าทาง (Road Mapping) ได ้
๓.๑.๗.๒.6.๕  สามารถเลื่อนจุดภาพได้ (Pixel Shift) ในการท า Subtraction ทั้งแบบ

เลื่อนจุดเองโดยผู้ใช้ หรือแบบอัตโนมัติ หรือแบบอ่ืนๆ  
๓.๑.๗.๒.6.๖  สามารถเลือกภาพที่ใช้ในการท าการลบเงากระดูก ส าหรับ 

Subtraction Angiography ได้ 
๓.๑.๗.๒.6.๗  สามารถขยายภาพ (Zoom) และเลื่อนดูบริเวณต่างๆ (Pan) ของภาพได้ 
๓.๑.๗.๒.6.๘  สามารถเก็บและแสดงภาพ Fluoroscopy ย้อนกลับจากภาพสุดท้ายได้ 

(Last Image Hold) 
๓.๑.๗.๒.7  สนับสนุนการเชือ่มต่อกับระบบ Picture Archiving and Communication 

System (PACS) โดยมาตรฐาน DICOM 
๓.๑.๗.๒.๘  สามารถน าภาพที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันมาซ้อนทับกับ

ภาพ Fluoroscopic จากเครื่อง Angiogram ได ้
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
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(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
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นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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๓.๑.๗.๓ มีระบบติดต่อสื่อสารระหว่างห้องควบคุม และห้องเอกซเรย์ (2 way Intercom 

Communication) 
๓.๑.๗.๔ มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๑,๐๒๔ Pixel 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด  
๓.๑.๘ จอภาพแสดงผล (Display Monitor) ในห้องท าหัตถการ  

๓.๑.๘.๑ เป็นแบบแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จ านวน ๑ ชุด  
๓.๑.๘.๒ มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ Pixels   
๓.๑.๘.๓ มีความสว่าง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ cd/m๒  

๓.๑.๘.๔ สามารถจัดแบ่ง Layout ได้หลายรูปแบบ 
๓.๒ เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ความเรว็สงู ชนิด Multi Detector CT Scan (MDCT) จ านวน ๑ ระบบ 
๓.๒.๑  ระบบก าเนิดรังสีเอกซ์ด้วยไฟฟ้าแรงสูง (X-ray Generator) 

๓.๒.๑.๑  มีขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 72 kW 
๓.๒.๑.๒  สามารถปรับตั้งค่า kV (Tube voltage) ส าหรับการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ได้ โดยค่าสูงสุด

ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ kV 
๓.๒.๑.๓  สามารถปรับตั้งค่ากระแสไฟฟ้า (Tube current) ส าหรับการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ได้ไม่

น้อยกว่า ๖00 mA 
๓.๒.๒  หลอดเอกซเรย์ 

๓.๒.๒.๑  มีค่าความจุความร้อน (Anode Heat Capacity) ไม่น้อยกว่า ๗.๕ MHU หรือมีอัตรา
การระบายความร้อน (Cooling Rate) ไม่น้อยกว่า ๗.๐ MHU/minute  

๓.๒.๒.๒  มีจุดก าเนิดเอกซเรย์ (Focal Spot) ไม่น้อยกว่า ๒ ขนาด  
๓.๒.๓  ช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry) 

๓.๒.๓.๑ เป็นแบบ Movable Gantry หรือ Sliding Gantry 
๓.๒.๓.๒ Gantry Aperture มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๗๘ เซนติเมตร  
๓.๒.๓.๓ มีแผงควบคุมการเลื่อนเข้าออกของชุด Gantry บริเวณด้านหน้า Gantry  
๓.๒.๓.๔ สามารถเอียงท ามุม (Gantry Tilt) ไปด้านหน้าและด้านหลังได้ ด้านละไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา 

๓.๒.๔  ชุดรับรังสีเอกซ์  
๓.๒.๔.๑  ชุดตรวจจับรังสีเอกซ์เป็นชนิด Solid State Detector หรือชนิด Ultra-fast ceramic 
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(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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๓.๒.๔.๒  มีค่า Spatial resolution สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗ Line pair/cm ที่ cut off หรือ มีค่า 

High-contrast resolution สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗ Line pair/cm ที่ ๐% MTF 
๓.๒.๔.๓  มีค่า Low Contrast Resolution ไม่มากกว่า 5 มิลลิเมตร ที่ ๐.๓ % หรือ ๓ HU 

๓.๒.๕  ระบบการสแกนถ่ายภาพ (Scan System) 
๓.๒.๕.๑  มีความเร็วต่อการหมุนสแกนภาพ ๑ รอบ (๓๖๐ องศา) ของหลอดเอกซเรย์ไม่มากกว่า 

๐.๕ วินาที 
๓.๒.๕.๒  สามารถเลือกความเร็วในการสแกนได้หลายค่า 
๓.๒.๕.๓  สามารถเลือกความหนาของภาพที่สแกนได้ไม่มากกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร 
๓.๒.๕.๔  สามารถเลือกความกว้างของล าแสงเอกซเรย์ (Field of View) ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ขนาด 

โดยค่ากว้างสุดไม่น้อยกว่า ๗0 เซนติเมตร 
๓.๒.๕.๕  สามารถสแกนเกบ็ภาพ (Acquisition) แบบ Continuous Spiral Scan โดยไม่หยุด

เป็นเวลานานที่สุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วินาท ี
๓.๒.๕.๖  มีชุดควบคุมการเอกซ์เรย์ด้วยเท้า (Foot switch) ส าหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

อยู่ภายในห้องท าหัตถการ 
๓.๒.๕.๗ มีชุดควบคุมการท างานของ Gantry แบบแขวนข้างเตียงเอกซเรย์ (Bed Side Control) 

หรือแบบ 
 ติดตั้งบนรถเข็นข้างเตียง (Local Control)    

๓.๒.๖  ชุดคุมการท างาน (Control Station) มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
๓.๒.๖.๑  สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS หรือ RIS หรือ HIS ของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

DICOM ๓.๐  
๓.๒.๖.๒  ใชชุ้ดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มีหน่วยความจ าหลักไม่

น้อยกว่า ๑๖ GB 
๓.๒.๖.๓  มี Hard disk เก็บข้อมูล Raw Data และ Image Data รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ GB 
๓.๒.๖.๔  มีจอภาพสีแบบ Color LCD ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๙ นิ้ว จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ จอ ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๑,๐๒๔ Pixel 
๓.๒.๖.๕  มี Keyboard  และ Mouse 
๓.๒.๖.๖  ระบบเก็บภาพแบบ DICOM๓ ลง DVD 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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๓.๒.๖.๗  เชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาลได้ (LAN) 
๓.๒.๖.๘  สามารถส่งข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM ไปยังระบบ PACS ได้ 
๓.๒.๖.๙  มีโปรแกรม Real Time Multi Planar Reconstruction (MPR) 

 ๓.๒.๖.๑๐ มีโปรแกรมมาตรฐานพ้ืนฐานในการวัดและแสดงค่าต่างๆ (Image Measurement) 
ได้แก่ Region of Interest (ROI), Distance Measurement, Angle Measurement, CT  
Number, Zoom & Pan, Text Annotation เป็นต้น 

๓.๒.๖.๑๑  มีโปรแกรมในการสร้างภาพ วัดและแสดงค่าขั้นสูงต่าง  ๆ(Advanced Image Measurement)  
   ได้แก่ MPR, MIP, ๓D Volume Rendering, CT Angiography เป็นต้น 
๓.๒.๖.๑๒  มีโปรแกรมส าหรับลบภาพกระดูก (Bone Removal)  
๓.๒.๖.๑๓  มีระบบค านวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับอย่างเหมาะสม (Dose Management 

Program) 
๓.๒.๖.๑๔  สามารถสแกนแบบปรับค่า kV โดยอัตโนมัติตามความหนาบางของผู้ป่วยได้ 
๓.๒.๖.๑๕  มีโปรแกรมการสร้างภาพแบบ Iterative Reconstruction (AIRD ๓D หรือ SAFIRE 

หรือ iDose หรือ ASiR-V) ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับและได้ภาพที่คมชัด
คงเดิม 

๓.๒.๖.๑๖  มีโปรแกรมตรวจจับสารทึบรังสี และสามารถวัดค่า CT Number เมื่อถึงค่าที่ต้องการได้ 
๓.๒.๖.๑๗  มีโปรแกรม Metal Artifact Reduction (OMAR หรือ iMar หรือ SEMAR หรือ 

SMART MAR) เพ่ือช่วยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากโลหะ โดยสามารถตั้งค่าได้ก่อน 
และหลังการ scan โดยไม่ต้องท า Scan ซ้ าอีกรอบ 

๓.๓ เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด Color Doppler จ านวน ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติ      
ไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้ 
๓.๓.๑  เป็นเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง สามารถเลือกใช้กับหัวตรวจ (Transducer) ชนิดต่างๆ 

เพ่ือความเหมาะสมการใช้งานได้ 
๓.๓.๒  มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว 
๓.๓.๓  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ หรือ ๖๐ Hz 
๓.๓.๔  สามารถใช้กับหัวตรวจชนิด Convex หรือ Curvilinear และ Linear ได ้
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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๓.๓.๕  มีระบบที่ช่วยลด Artifact และ Noise ต่างๆ หรือมีโปรแกรม Speckle Filter เพ่ือช่วยลด

สัญญาณรบกวน (Speckle reduction) 
๓.๓.๖  มีหน่วยความจ าของเครื่องไม่ต่ ากว่า ๑๖ GB โดยสามารถบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้ 
๓.๓.๗  มีระบบ Dicom ๓.๐ สามารถส่งภาพและข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลได้ 
๓.๓.๘  คุณสมบัติใน B-Mode 

๓.๓.๘.๑  สามารถเลือกความลึกในการตรวจได้สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๒๔ เซนติเมตร 
๓.๓.๘.๒  สามารถท าการปรับค่า Gain เพ่ือความคมชัดได้ หรือมีระบบ Auto Gain  
๓.๓.๘.๓  สามารถกลับภาพ ซ้าย – ขวา ได้ 
๓.๓.๘.๔  สามารถปรับ Dynamic Range ได ้

๓.๓.๙  คุณสมบัติใน Color Doppler Mode 
๓.๓.๙.๑  สามารถกลับทิศทาง (Invert) ของสีอ้างอิงได้ 
๓.๓.๙.๒  สามารถปรับระดับก าจัดสัญญาณรบกวน (Filter) ได้ 
๓.๓.๙.๓  สามารถปรับค่า Scale ได้ 
๓.๓.๙.๔  สามารถปรับ Color Map ได้ 

๓.๓.๑๐  อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
๓.๓.๑๐.๑ Linear Transducer: ส าหรับตรวจอวัยวะบริเวณตื้นๆและเต้านม (Small Parts & 

Brest) มีช่วงความถ่ีการใช้งาน ช่วงต่ าสุดไม่มากกว่า ๘ MHz และช่วงสูงสุดไม่น้อย
กว่า ๑๓ MHz จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หัวตรวจ 

๓.๓.๑๐.๒ Convex Transducer : ส าหรับตรวจช่องท้อง (Abdomen) มีช่วงความถ่ีการใช้งาน 
ช่วงต่ าสุดไม่มากกว่า ๒ MHz และช่วงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕ MHz จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑ หัวตรวจ 

๔. อปุกรณป์ระกอบการใชง้าน 
๔.๑  เครื่องฉีดสารทึบรังสี (Contrast Media Injector) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ประกอบด้วย 

๔.๑.๑  เครื่องฉีดสารทึบรังสีส าหรับใช้กับเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง 
๔.๑.๒  กระบอกฉีดและสาย Connector ส าหรับเครื่องฉีดสารทึบรังสี จ านวน ๑๐๐ ชุด 

๔.๒  ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยาและสารทึบรังสี แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ จ านวน ๑ ตู้ 
๔.๓  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์
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๔.๔  เครื่องดูดความชื้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด 
๔.๕  โคมไฟหัตถการ ชนิดแขวนติดเพดาน ปรับระดับ มุมส่องสว่างและสามารถเคลื่อนที่ตามรางเลื่อนได้    
  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด 
๔.๖  ฉากก าบังรังสีเหนือระดับเตียงตรวจ (Upper Body Shield) ชนิดโปร่งใส สามารถปรับระดับ  

และเคลื่อนที่ได้ตามรางเลื่อน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด 
๔.๗  ฉากก าบังรังสี หรืออุปกรณ์ป้องกันรังสีระดับใต้เตียงตรวจ (Lower Body Shield) จ านวน ๑ ชุด 
๔.๘  อุปกรณ์เสริมส าหรับเตียงตรวจ เช่น ชุดพักวางศีรษะ ชุดที่วางแขน เบาะรองโปร่งรังสี จ านวน ๑ ชุด 
๔.๙  ชุดเสื้อตะกั่วชนิด ๒ ท่อน พร้อมที่แขวน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด 
๔.๑๐  Thyroid shield จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด 
๔.๑๑  แว่นตากันรังสีเอกซ์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด 
๔.๑๒  เครื่องอ่านแถบรหัส (Barcode Reader) พร้อมขาตั้ง จ านวนwไม่น้อยกว่า ๓ ชุด 
๔.๑๓  อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ kVA จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด 

๕. โปรแกรม หรือซอฟแวร ์ประกอบการใชง้านทางดา้นรงัสรีว่มรักษา 
๕.๑ มีโปรแกรมส าหรับการสร้างภาพแผนที่หลอดเลือดน าทางแบบ ๓ มิติ (๓D Roadmap) 
๕.๒ มีโปรแกรมที่ช่วยระบุต าแหน่งก้อนเนื้อในตับ (Liver Tumor) และสร้างเส้นน าทางจากสายสวนหลอด

เลือดไปยัง ก่อนเนื้อในตับ จากภาพ ๓ มิติที่ถูกประมวลผลสร้างมาจากภาพเสมือนภาพจากเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถท าการซ้อนทับกับภาพ Fluoroscopic แบบ Real time 
ได้ เพื่อช่วยวางแผนและน าทางในการรักษาแบบ Embolization โดยเฉพาะ (Embolization 
Guidance หรือในชื่อเฉพาะอ่ืนๆ)  

๕.๓ มีโปรแกรมที่ช่วยระบุต าแหน่งก้อนเนื้อในการท า Biopsy Under CT Guide  
๕.๔ มีโปรแกรม CT Dual Energy Virtual Non Contrast 
๕.๕ โปรแกรม ที่จดจ าต าแหน่งระหว่างการท างานสลับไปมาระหว่างเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ

เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบอัตโนมัติ 
๕.๖ มีโปรแกรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการท าหัตถการด้านรังสีร่วมรักษา   

๖.  เงื่อนไขเฉพาะ 
6.๑ ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
6.๒ ผู้ขายต้องจัดวิศวกรที่ช านาญงานเพื่อให้การบริการดูแลเครื่องโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ซื้อสามารถท าการติดต่อ

ได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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6.๓ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการปรับปรุงสถานที่ติดตั้งให้มีเหมาะสมสวยงาม 

รวมทั้งติดตั้งระบบออกซิเจน ระบบไฟฟ้า ระบบท าความเย็น ระบบระบายอากาศ ระบบฆ่าเชื้อใน
อากาศ ระบบเครือข่าย (Network) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รวมทั้งการขนย้ายและติดตั้ง
เครื่องเอกซเรย์ที่อยู่ในพื้นที่ติดตั้งเครื่องใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งแนบเอกสารแบบ
แปลน และแผนการด าเนินการติดตั้งและส่งมอบในวันยื่นเอกสาร 

6.๔  ในช่วงระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องส่งวิศวกรมาท า Preventive Maintenance และ Routine 
Check ทุกๆ ๓ เดือน โดยสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ได้ตามท่ีผู้ซื้อก าหนด 

6.๕  มีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ๑ ชุด 
6.๖  มีคู่มือการซ่อมเครื่อง (Technical/Service Manual) ๑ ชุด 
6.๗  ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข ของเครื่องฯที่น าเสนอ มาแสดงแก่คณะกรรมการ 
6.๘  ค่าบ ารงุรักษารายปีเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบท างานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบรวมอะไหล่ (ยกเว้นหลอดเอกซเรย์ และ 
Detector ของเครื่องเอกซย์ระบบหลอดเลือด และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และหัวตรวจ 
Ultrasound) สูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้ ตลอดอายุการใช้งาน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6.๘.๑  ปีที่ ๓-๕  ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๓ 
6.๘.๒  ปีที่ ๖-๑๐  ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๔ 
6.๘.๓  ปีที่ ๑๑ ขึ้นไป  ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๕ 

6.๙   ผู้ขายต้องให้การฝึกอบรมการใช้งานและการบ ารุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือต่างๆ แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.๑๐ หากเกิดการช ารุด เสียหายของเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ ผู้ขายต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วัน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ขายต้องน าเครื่องส ารองมาให้ใช้งาน และต้องยินยอมให้ปรับ
รายวัน ร้อยละ  ๐.20 ของราคาเครื่องที่ประมูลได้ จนกว่าการซ่อมจะแล้วเสร็จ ยกเว้นกรณีที่
จ าเป็นต้องสั่งอะไหล่หรืออุปกรณ์จากต่างประเทศ  

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).............................................................. ..กรรมการ 
        (           นางกนกพร   สมวัตต์            )                     (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลงั กรมการแพทย์                                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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6.11 ผู้ขายต้องด าเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ และส่งมอบภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามใน

สัญญาซื้อขาย หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบเครื่องได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ขายต้องยินยอมให้
ปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาเครื่องที่ประมูลได้ จนกว่าจะได้รับการส่งมอบครบถ้วน
ทั้งระบบ 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................ประธานกรรมการ  
  (          นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                    รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ 
  (          นางกนกพร    สมวัตต์ ) 
                    แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์  
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ  
 (           นายวีรวุฒิ   อ่ิมส าราญ ) 
               ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ  
 (         นายอาคม   ชัยวีระวฒันะ ) 

              รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ 
  (          นางศราวรรณ  บุญลิขิต ) 
   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ  
  (         นายสุนทร   ถาวรวันชัย     ) 
   นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ  
  (         นายวีรพล   นาคะไพบูลย์ ) 

               นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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