






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ      จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล             . 
.                                                                                                                           . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย     งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์              . 
ส่วนราชการ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                            . 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร               34,928,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่             2 มิถุนายน 2563                              . 
เป็นเงิน            33,681,840.00          บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)           1,480.00         บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)(ราคาต่ าสุด) 
5.1   บริษัท เอ็มดี  เฮลธ์แคร์ จ ากัด                                                                                . 
5.2   บริษัท รัชวิภา พลัส จ ากัด                                                                                     . 
5.3   บริษัท บีเจเอชเมดิคอล จ ากัด                                                                                . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1   นางศราวรรณ      บุญลิขิต                   ต าแหน่ง      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ             . 
                                                                                ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา           . 
    6.2   นางสาวพัชรีย์      ช่วยเกิด                   ต าแหน่ง      นายแพทย์ช านาญการ                   . 
. 1                                                                            ด้านบริการทางวิชาการ                  . 
    6.3   นางกนกวรรณ     ลายประดิษฐ ์            ต าแหน่ง      นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ    . 
6.1                                                                           ด้านบริการทางวิชาการ                 . 
    6.4   นางสาวเนตรชนก  สมสมัย                   ต าแหน่ง      นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ            . 
. 1                                                                            ดา้นบริการทางวิชาการ                 . 
    6.5   นางสาวอภิฤดี      พิมพ์ดี                    ต าแหน่ง       นกัรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ            . 
. 1                                                                            ดา้นบริการทางวิชาการ                 . 
 
 
 
 

 
   (ลงชื่อ)........................................................... ประธานกรรมการ  
            (  นางศราวรรณ    บุญลิขิต  )  
 

(ลงชื่อ)........................................................ กรรมการ     (ลงชื่อ)........................................................ กรรมการ
   (  นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด  )                 ( นางกนกวรรณ   ลายประดิษฐ์  )  
 
(ลงชื่อ)........................................................ กรรมการ     (ลงชื่อ)........................................................ กรรมการ 
            (นางสาวเนตรชนก   สมสมัย )                           (    นางสาวอภิฤดี     พิมพ์ดี     )  

(นางสุวิภาพรรณวรวัฒนะกุล) 
  



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม 
พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล  

 

1. ความเป็นมา 
  ด้วยงานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้เปิด
ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล (Digital Mammogram) จ านวน 1 เครื่อง 
ส าหรับผู้รับบริการของคลินิกศัลยกรรมเต้านมและหน่วยงานอ่ืนของกลุ่มงานผู้ป่วยนอกมาโดยตลอดนั้น       
ปัจจุบันนี้จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมได้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ น เครื่องเอกซเรย์เต้านม     
ระบบดิจิตัลเพียงเครื่องเดียวไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ผู้ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ คลินิก
ศัลยกรรมเต้านมไม่สามารถติดตามผลการรักษาได้ทันตามเวลานัดหมาย 
  กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้พิจารณาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
หากใช้วิธีลงทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัลเอง ต้องใช้เงินงบประมาณที่สูงและใช้ระยะเวลา      
ในการด าเนินการตามระเบียบนาน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จ าเป็นในการให้บริการตรวจเอกซเรย์
เต้านม เช่น นักรังสีการแพทย์ และรังสีแพทย์ เป็นต้น กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์จึงเห็นควร
ให้มีการจ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการให้บริการตรวจดังกล่าว   

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมแก่ผู้ป่ วยที่เข้ารับการตรวจ       
ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
  2.2  เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล      
และลดผลกระทบหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรอคอยการตรวจ 
  2.3  เพ่ือให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับความพึงพอใจ 
ในการให้บริการที่รวดเร็ว ตามนโยบายของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ก าหนดไว้ 

3. รายละเอียดการจ้างเหมาการให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล                        
    และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

3.1   ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม จ านวนไม่มากกว่า 23,600 ราย  
ในอัตราจ้างเหมาบริการ ไม่มากกว่า 1,480 บาท/ราย ตลอดระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ
ตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล และอุปกรณ์ประกอบ 
หรือภายในวงเงินที่ประกวดราคาได้  

3.2 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหารังสีแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย และ
รายงานผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผ่านการอบรม
การรายงานผลตามมาตรฐาน BIRADS จากหน่วยงานของรัฐ หรือราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย(พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน) 

 
 

     (ลงชื่อ).............................................. ประธานกรรมการ  
                (  นางศราวรรณ    บุญลิขิต  ) 
 

       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
             (  นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด  )            ( นางกนกวรรณ   ลายประดิษฐ์  ) 
  
          (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                    (นางสาวเนตรชนก   สมสมัย  )      (    นางสาวอภิฤดี     พิมพ์ดี     ) 
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3.3  ผู้รับจ้างเหมาต้องจดทะเบียนการค้าในการจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และประกอบธุรกิจจริง    
(พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน)  

3.4  หากผู้รับจ้างเหมามีประสบการณ์ในการรับจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล   
 กับโรงพยาบาลของรัฐ ให้แนบเอกสารหลักฐาน 

 3.5  ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัด และต้องไม่เปิดเผย
        ข้อมูลของผู้ป่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้สั่งตรวจหรือผู้ป่วย 
        และการรายงานผลการตรวจต้องกระท าโดยแพทย์ที่ มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและ
        รายงานผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล และได้รับวุฒิบัตรรังสีวิทยาทั่วไปหรือ    
        รังสีวินิจฉัยจากแพทย์สภาเท่านั้น รวมทั้งมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ PACS  

       3.6  ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหารังสีแพทย์ ไม่น้อยกว่า 1 คน ในการตรวจ    
 เต้านมด้วยเครื่อง Ultrasound และรายงานผลเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพเดิมที่มีอยู่       
 ในระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยบันทึกรายงานผลผ่านโปรแกรมการรายงานผล 
 ของกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สามารถเข้ามาด าเนินการดังกล่าว
 ได้ระหว่างการเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. และในวันเสาร์   
 และ/หรือวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. หรือครบตามจ านวนคนไข้ที่นัดหมาย
 โดยผู้ว่าจ้างมีหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสิทธิของผู้มารับบริการทั้งหมด 

       3.7  ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหานักรังสีการแพทย์ เพ่ือปฏิบัติงานในการ 
 ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ 

 3.8  ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยงานรังสีแพทย์ในการ
 ตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Ultrasound และนัดตรวจเอกซเรย์เต้านม ไม่น้อยกว่า 1 คน      
 ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ  

 3.9   ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องรบัผิดชอบด าเนินการให้การรายงานผลของผู้ป่วยทุกราย และต้อง
 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม 

 3.10 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและด าเนินติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
 เต้านมระบบดิจิตัล ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอความละเอียดสูง ส าหรับการเรียกดูภาพเอกซเรย์
 เต้านม เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตัล และเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ      
 ที่จ าเป็น พร้อมทั้งตกแต่งและปรับปรุงสถานที่ติดตั้งให้เหมาะสม สวยงาม และผนังห้อง
 เอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัลในส่วนปรับปรุงเพ่ิมเติมจากโครงสร้างเดิม ต้องบุผนังด้วย   
 แผ่นตะก่ัวความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร  

   
     (ลงชื่อ).............................................. ประธานกรรมการ  
                (  นางศราวรรณ    บุญลิขิต  ) 
 

       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
             (  นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด  )            ( นางกนกวรรณ   ลายประดิษฐ์  ) 
  
          (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                    (นางสาวเนตรชนก   สมสมัย  )      (    นางสาวอภิฤดี     พิมพ์ดี     ) 
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 3.11 เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล  ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอความละเอียดสูงส าหรับการเรียกดู
 ภาพเอกซเรย์เต้านม และเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตัล ต้องมีคุณสมบัติ 
 ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 

  3.11.1  เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล (Digital Mammography)  
    เป็นเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัลที่สามารถถ่ายภาพได้ทั้งแบบสองมิติ
  (2 Dimension) และสามารถรองรับการถ่ายภาพแบบสามมิติ (3-Dimension Tomosynthesis) 
  เพ่ิมเติมได้ในภายหลัง  โดยไม่มีการดัดแปลงตัวเครื่องเอกซเรย์เต้านมหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ใดๆ 
  และตัวเครื่องสามารถท างานได้ทั้งระบบ Manual Exposure และ Automatic Exposure 
  โดยใช้ Image Receptor แบบ Digital ในการรับและแปลงภาพเอกซเรย์เป็นสัญญาณภาพดิจิตัล 
  พร้อมทั้งสามารถส่งภาพดิจิตัลของเต้านมไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ ตามมาตรฐาน DICOM 
  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้  

3.11.1.1 เครื่องก าเนิดรังสีเอ็กซ์ (X-ray Generator) 
3.11.1.1.1 เป็นชนิดศักดาไฟฟ้าคงที่ แบบอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง (High Frequency 

    Inverter) มีขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 กิโลวัตต์   
3.11.1.1.2 สามารถปรับตั้งศักดาไฟฟ้าส าหรับการเอกซเรย์ได้ต่ าสุดไม่มากกว่า 
    20 กิโลโวลท์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า 39 กิโลโวลท์   
3.11.1.1.3 สามารถปรับตั้งปริมาณของรังสีสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 mAs 

3.11.1.2 หลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) 
3.11.1.2.1 หลอดเอกซเรย์เป็นชนิดแอโนดหมุน (Rotating Anode)  มีความเร็ว
    ในการหมุนไม่น้อยกว่า 9,500 รอบต่อนาที   
3.11.1.2.2 แอโนดท าด้วยทงัสเตน (Tungsten) หรือ โมลิบดีนัม (Molybdenum)      

 หรือ โรเดียม (Rhodium) 
3.11.1.2.3 ความจุความร้อนของแอโนดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 300,000 หน่วย (HU)  
3.11.1.2.4 Focal Spot มี 2 ขนาด ขนาดใหญ่ ไม่มากกว่า 0.3 มิลลิเมตร 
    และขนาดเล็ก ไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตร   
3.11.1.2.5 มีตัวกรองรังสี (Filter) เป็นแบบโรเดียม (Rhodium) หรือเงิน (Silver) 
    หรือโมลิบดีนัม (Molybdenum) หรือไทเทเนียม (Titanium) หรือ 
    อลูมินัม (Aluminum) 
3.11.1.2.6  ทางออกของรังสีเอกซเรย์ท าด้วยสารเบอริลเลียม (Beryllium) 
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3.11.1.3 ชุดยึดหลอดเอกซเรย์และตัวรับภาพดิจิตัล (X-ray Tube Suspension 
and Detector) 

3.11.1.3.1 ระยะจาก Focal Spot ถึงตัวรับภาพ (SID) ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  
3.11.1.3.2 สามารถหมุนรอบแกนแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า +180 องศา ถึงไม่น้อยกว่า 

-100 องศา ด้วยระบบมอเตอร์ 
3.11.1.3.3 สามารถปรับขึ้น-ลงได้ ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถปรับ

ความสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 138 เซนติเมตร และต่ าสุดได้ไม่มากกว่า 
76 เซนติเมตร วัดจากพ้ืน  

3.11.1.3.4 สามารถบันทึกค่ามุมเอียงของหลอดเอกซเรย์ไว้ล่วงหน้า และท าการ 
เอียงมุมด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว 

3.11.1.3.5 มีระบบควบคุมขนาดล ารังสีแบบอัตโนมัติตามขนาดของแผ่นกดเต้านม 
3.11.1.3.6 สามารถควบคุมแผ่นกดเต้านมได้ทั้งแบบมอเตอร์และปรับด้วยตัวเอง 
3.11.1.3.7 แผ่นกดเต้านมสามารถหยุดกดเต้านมอัตโนมัติ และเลื่อนออกอัตโนมัติ

หลังจากการถ่ายภาพ  
3.11.1.3.8 มี Foot Switch ส าหรับควบคุมแผ่นกดเต้านม จ านวน 2 ชุด ติดตั้ง

ด้านซ้ายและขวาของเสายึด  

3.11.1.4 ตัวรับภาพดิจิตอล (Detector) 
3.11.1.4.1   ท าด้วยสารอะมอร์ฟัสเซเลเนียม (Amorphous Selenium)      
3.11.1.4.2   มีพ้ืนที่ส าหรับการรับภาพมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร  

  ความยาวไม่น้อยกว่า 29 เซนติเมตร 
3.11.1.4.3   ขนาดพิกเซลของภาพไม่มากกว่า 70 ไมครอน  
3.11.1.4.4   มีระบบควบคุมการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติ  
3.11.1.4.5   สามารถแสดงรายละเอียดของภาพ (Spatial Resolution) ได้ไม่น้อยกว่า   

  7 line pairs/mm  
3.11.1.4.6   มี กริด (Grid) หรือ Collimator ในการป้องกันรังสีกระเจิง 

3.11.1.5 ชุดควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์ (Acquisition Workstation) 
3.11.1.5.1   ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel      

  แบบ Multi Core หรือตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต 
3.11.1.5.2   ท างานบนระบบ Microsoft Window 7 หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์   

  ถูกต้องตามกฎหมาย  
3.11.1.5.3   มีขนาดความจุของ Hard Disk ไม่น้อยกว่า 1 TB 
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3.11.1.5.4   สามารถเก็บข้อมูลภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านมลงบน CD หรือ DVD ได ้
3.11.1.5.5   ชุดจอมอนิเตอร์แสดงภาพเป็นชนิด LCD หรือ LED ความละเอียด  

  ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล  
3.11.1.5.6   มีระบบ DICOM ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ Storage , Storage   

  Commitment, Print, Query/Retrieve, Schedule Workflow,    
  Work list หรืออ่ืนๆ     

3.11.1.5.7     ควบคุมการท างานโดยใช้ Keyboard, Mouse และ/หรือTrackball ได้ 
3.11.1.5.8   สามารถค านวณและแสดงปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ  
3.11.1.5.9   สามารถเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านมแบบ 2 มิติ ได้ไม่น้อยกว่า   

  9,000 ภาพ 
3.11.1.5.10 มีกระจกป้องกันรังสี ซ่ึงสามารถป้องกันรังสีได้เทียบเท่าความหนา

ตะกั่ว ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร และค่าปริมาณรังสี ณ ต าแหน่ง
ขณะปฏิบัติงานต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ 

3.11.1.5.11 มีฉากกระจกป้องกันรังสีที่สามารถป้องกันรังสีได้เทียบเท่าความหนา
ตะกั่ว ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 

3.11.1.6 อุปกรณก์ารใช้งาน 
-  Compression Paddle ขนาด 18x24 cm.  จ านวน 1 อัน 
-  Compression Paddle ขนาด 24x29 cm.  จ านวน 1 อัน 

 -  Small Breast Paddle     จ านวน 1 อัน 
 -  Contact Spot Paddle ขนาด 10 ซม.  จ านวน 1 อัน 
 -  Contact Spot Paddle ขนาด 7.5 ซม.  จ านวน 1 อัน 
 -  Magnification Platform    จ านวน 1 อัน 
 -  Magnification Paddle ขนาด 10 ซม.   จ านวน 1 อัน 
 -  Spot Magnification Paddle ขนาด 7.5 ซม. จ านวน 1 อัน 
 -  ACR Breast Phantom     จ านวน 1 อัน 
 -  เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 KVA จ านวน 1 เครื่อง 
 -  เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 KVA จ านวน 1 เครื่อง 
 -  เครื่องดูดความชื้น      จ านวน 1 เครื่อง   
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3.11.1.7 ชุด Diagnostic Workstation พร้อมโปรแกรมส าหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์เต้านม 
3.11.1.7.1      ใช้คอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบ Intel Xeon Processor ความเร็วไม่น้อยกว่า                  

3.0 GHz หรือดีกว่า 
3.11.1.7.2  ท างานบนระบบ Microsoft Window 7 หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
3.11.1.7.3  มีหน่วยความจ าชนิด High Speed RAM ไม่น้อยกว่า 16 GB 
3.11.1.7.4  Hard Disk เป็นชนิด High Speed มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  

(Unformatted)  
3.11.1.7.5  มี Network Interface ความเร็วไม่น้อยกว่า 10/100/1000 

Base T Ethernet    
3.11.1.7.6  มีจอภาพสี ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
3.11.1.7.7 มีจอภาพสีความละเอียดสูง ระดับ Medical Grade ขนาดไม่น้อยกว่า 

5 ล้านพิกเซล จ านวน 2 จอ หรือจอภาพสีความละเอียดสูงระดับ 
Medical Grade ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จ านวนไมน่้อย
กว่า 1 จอ 

3.11.1.7.8  มี Display Cards ระดับ Medical Grade ชนิด High End ขนาด  
ไม่น้อยกว่ า 10 Bit และรองรับการท างานของจอภาพสี      
ความละเอียดสูง ระดับ Medical Grade ในข้อ 3.11.1.7.7 

3.11.1.7.9  มีระบบ DICOM ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ Storage, Storage Commitment, 
Print, Query/Retrieve, Schedule Workflow, Worklist และ/
หรืออ่ืน ๆ 

3.11.1.7.10 ควบคุมการท างานโดยใช้ Keyboard และ Mouse และ Mammo 
Keypad ได้ 

3.11.1.7.11 มี CD/DVD Drive แบบ Read and Write จ านวน 1 ชุด 
3.11.1.7.12 มีเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA จ านวน 1 เครื่อง 
3.11.1.7.13 สามารถเชื่อมต่อและท างานร่วมกับระบบ PACS ของสถาบันมะเร็ง

แห่งชาติได้  
3.11.1.7.14 ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการรายงานผล พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ

และซอฟแวร์ที่จ าเป็นในการใช้งาน เช่น MS Office, Acrobat 
Reader (มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) และเครื่องส ารองไฟฟ้า 
(UPS) จ านวน 1 ชุด 
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  3.11.2  เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตัล จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง   
              มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 

3.11.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
3.11.2.1.1  เป็นเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบ Full-digital    

  ultrasound beam transmission and reception หรือ Bio Acoustic  
  technology หรือ Digital Beam former สามารถเลือกใช้งาน           
  กับหัวตรวจชนิดต่างๆ ได ้

3.11.2.1.2  ชุดควบคุม (Control Panel) ประกอบด้วย Color Touch Control   
  Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้งาน  
  และสามารถปรับต าแหน่งขึ้น-ลงได้ตามต าแหน่งที่เหมาะสม 

3.11.2.1.3  ชุดแป้นพิมพ์ (Keyboard) ติดตั้งด้านล่างของชุดควบคุม (Control  Panel)    
  สามารถใช้งานได้ง่าย 

3.11.2.1.4  จอแสดงภาพเป็นชนิด High-Definition มีขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว  
  สามารถให้ความคมชัดและรายละเอียดของภาพสูง, สามารถหมุนจอ   
  ไปทางซ้าย - ขวา, สามารถปรับจอสูง-ต่ าได้ และปรับระดับมุมของ 
  จอภาพได้ตามต้องการ 

3.11.2.1.5  เครื่องเป็นชนิดที่มีล้อ 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายไปมาสะดวกและ   
  สามารถล็อคล้อให้หยุดนิ่งได ้

3.11.2.1.6  ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลท์ 50-60 เฮิร์ท 

3.11.2.2  คุณสมบัติทางเทคนิค 
3.11.2.2.1    หัวตรวจ (Transducer) เป็นชนิด Multi Frequency หรือ Multi-D array    

  โดยสามารถเลือกใช้ความถี่ได้หลายค่าความถ่ีในหัวตรวจ   
  เดียวกัน (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ) 

3.11.2.2.2   สามารถใช้กับหัวตรวจชนิด Convex, Linear, Sector ได ้
3.11.2.2.3   มีช่องส าหรับต่อหัวตรวจ แบบพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 4 หัวตรวจ   

  โดยสามารถใช้กับชนิดของหัวตรวจดังนี้ Convex , Linear, Sector   
  และสามารถเลือกหัวตรวจที่จะใช้ได้ที่ชุดควบคุม หรือสามารถใช้ 
  การเคาะ 2 ครั้งที่หัวตรวจเพื่อเลือกใช้งานหัวตรวจนั้น ๆ ได ้

3.11.2.2.4   มีระบบการเพิ่มมุมของเส้นเสียงในแนวทแยงท าให้ได้รายละเอียด 
  ของภาพมากขึ้น หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า เพ่ือให้ได้รายละเอียด 

  ของภาพที่มากข้ึน 
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3.11.2.2.5    มีระบบที่ช่วยลด Artifact และ Noise ต่างๆ ซึ่งจะเพ่ิมคุณภาพ   
   ของภาพในส่วนของ Spatial Resolution 

3.11.2.2.6     มีระบบ 2D Image Optimization ในการปรับความคมชัดของภาพ  
   แบบ Automatic ภายใต้การควบคุมเพียงปุ่มเดียว (One Touch) 

3.11.2.2.7    มีระบบการสร้างภาพให้เป็นแนวยาวและสามารถวัดค่าได้ 
3.11.2.2.8    มีระบบที่ใช้ส าหรับดูการไหลเวียนของเลือดแบบ Advance  Dynamic    

   Flow (ADF)  หรือ Power flow เพ่ือใช้ในการดูการไหลเวียนของเลือด        
   ในเส้นเลือดที่มีความเร็วต่ าๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคต่างได้ 

3.11.2.2.9   สามารถแสดงระบบการตรวจภาพแบบ Trapezoid Scan หรือ    
  Virtual Convex เพ่ือเพ่ิมมุมการ Scan ให้กว้างขึ้น (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ)

3.11.2.2.10 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลคนไข้อยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งเป็นระบบ 
      Hard Disk ไม่น้อยกว่า 500 GB หรือ Solid State ไม่น้อยกว่า 128 GB 
3.11.2.2.11 สามารถบันทึกข้อมูลคนไข้ลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลชนิด CD-R 
      และ DVD ได้โดยเครื่องที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต 
3.11.2.2.12 มีระบบ Dicom 3.0 ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ได้ไม่น้อยกว่า 

ดังนี้  Dicom Print, Dicom Storage, Dicom Storage commitment, 
Dicom Modality Worklist 

3.11.2.2.13 คุณสมบัติใน B-Mode 
- ระยะลึกในการตรวจสามารถตรวจได้ลึกสุดไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร   

    (ขึ้นกับหัวตรวจ) 
 - อัตราความเร็วในการแสดงภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 250 Frames/Sec   

   (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ) 
- สามารถท าการปรับค่า Gain เพ่ือความคมชัดได้ 
- มีระบบการ Pan Zoom และ Spot Zoom ภาพ เพ่ือดูรายละเอียด  
   ของภาพตามต าแหน่งต่างๆที่ต้องการได้ (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ) 
- สามารถท าการย้อมสีภาพของภาพ B-Mode ให้เป็นสีต่างๆได้  
   เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัย 
- THI (Tissue Harmonic Imaging) สามารถปรับเปลี่ยนความถี่  
   ได้หลายค่าความถ่ีในหัวตรวจเดียวกัน (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ) 
- การขยายสัญญาณตามระยะลึก (STC) เป็นแบบ Slide Control    
   มีไม่น้อยกว่า 8 ขั้น 

 
     (ลงชื่อ).............................................. ประธานกรรมการ 
                (  นางศราวรรณ    บุญลิขิต  ) 
 

       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
             (  นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด  )            ( นางกนกวรรณ   ลายประดิษฐ์  ) 
  
          (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                    (นางสาวเนตรชนก   สมสมัย  )      (    นางสาวอภิฤดี     พิมพ์ดี     ) 
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3.11.2.2.14 คุณสมบัติใน M-Mode 
- M-Mode Sweep Speed สามารถท าการปรับระดับความเร็ว 

ในการแสดงภาพได้ 
- M-Mode Gain สามารถท าการปรับค่า Gain เพ่ือความคมชัดได้ 

3.11.2.2.15 คุณสมบัติใน Doppler Mode 
-    มีฟังค์ชั่นการท างานทั้งแบบ PWD (Pulsed-Wave Doppler) 
     และแบบ HPRF PWD 
- Doppler Scan สามารถแสดงภาพ B-Mode และ Doppler-Mode 

พร้อมกันได้ในลักษณะของภาพ Real Time และแสดงภาพ Doppler-
Mode แบบเต็มจอได้ 

- สามารถท าการปรับ Baseline ได้ทั้งในขณะ Real-Time และ
หลังจากการ Freeze ภาพแล้ว 

- สามารถท าการย้อมสีภาพของภาพ Doppler Mode ให้เป็นสีต่างๆได้ 
เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัย 

3.11.2.2.16 ความสามารถใน Color Doppler Mode 
- Color Doppler Baseline การปรับ Baseline สามารถท าได้ 

ทั้งในขณะ Real-Time, ภายหลังจากการหยุดภาพ (Frozen)  
   -    Color Doppler Filter มีระบบการกรองคลื่นสัญญาณรบกวน 
3.11.2.3   อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

 3.11.2.3.1   Electronic Linear Transducer: ส าหรับตรวจอวัยวะบริเวณตื้นๆ 
       และเต้านม (Small Parts & Breast) จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ  
       มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  

     -    ครอบคลุมความถี่ตั้งแต่ 6.0 – 18 MHz จ านวน 1 หัวตรวจ
     -    ครอบคลุมความถี่ตั้งแต่ 4.0 – 10 MHz จ านวน 1 หัวตรวจ
      3.11.2.3.2   เครื่องบันทึกภาพลงบนกระดาษขาวด า (B&W Printer)  จ านวน 1 ชุด 
       3.11.2.3.3    เครื่องส ารองแรงดันไฟฟ้า (Ups) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 kVA จ านวน 1 ชุด 
      3.11.2.3.4   มีซอฟแวร์พิเศษในการท า Elastography หรือ Shear wave และ/
          หรืออ่ืนๆ ส าหรับการตรวจดูความผิดปกติเนื้อเยื่อเต้านม 
 
 

     (ลงชื่อ).............................................. ประธานกรรมการ  
                (  นางศราวรรณ    บุญลิขิต  ) 
 
       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
             (  นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด  )            ( นางกนกวรรณ   ลายประดิษฐ์  ) 
  
          (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                    (นางสาวเนตรชนก   สมสมัย  )      (    นางสาวอภิฤดี     พิมพ์ดี     ) 
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3.11.3 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
 3.11.3.1  เครื่องดูดความชื้น       จ านวน 2 ชุด 
 3.11.3.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการลงทะเบียนรับผู้ป่วย  จ านวน 1 ชุด 

          (ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ที่จ าเป็นในการใช้งาน) 
          พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 3.11.3.3  เครื่อง Laser printer ชนิด ขาว-ด า     จ านวน 1 ชุด 
 3.11.3.4  เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ แสดงข้อมูลคนไข ้    จ านวน 1 ชุด 
3.11.3.5  เตียงระบบไฮโดรลิคส าหรับตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Ultrasound จ านวน 1 ชุด  

3.12 เงื่อนไขเฉพาะ 

3.12.1  ผู้ว่าจ้างเหมาบริการเป็นผู้จัดหาสถานที่ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพ่ือติดตั้ง
เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัลและอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

3.12.2  ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัลและอุปกรณ์
ประกอบการใช้งานมาติดตั้งที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และเป็นเครื่องที่ไม่เคย
ผ่านการใช้งานที่โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการ หรือสถานที่อ่ืนมาก่อน 
โดยได้รับรองความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนใดที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างเหมาบริการต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

3.12.3 ผู้รับจ้างเหมาบริการเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตั้ ง
เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในสถานที่ 
ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด โดยจะต้องท าการติดตั้งให้แล้วเสร็จและส่งมอบ
ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา รวมทั้งผู้รับจ้างเหมาบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ส าหรับเครื่องเอกซเรย์ ระบบไฟฟ้าทั่วไป ระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 
18,000 BTU (ส าหรับห้องเอกซเรย์เต้านม จ านวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์สลับการท างาน 12 ชม./วัน ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์ จ านวน 1 เครื่อง 
ห้องลงทะเบียน จ านวน 1 เครื่อง) ระบบระบายอากาศ (เดินท่อระบายอากาศ
ออกสู่ภายนอกห้อง) สาย LAN โทรศัพท ์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พร้อมใช้งาน 
โดยเฉพาะห้องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัลต้องปราศจากรังสีรั่วไหลออกสู่พ้ืนที่
ข้างเคียงขณะที่ท าการตรวจเอกซเรย์เต้านมอย่างเด็ดขาด และผู้รับจ้างเหมาบริการ 
 

     (ลงชื่อ).............................................. ประธานกรรมการ  
                (  นางศราวรรณ    บุญลิขิต  ) 
 

       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
             (  นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด  )            ( นางกนกวรรณ   ลายประดิษฐ์  ) 
  
          (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                    (นางสาวเนตรชนก   สมสมัย  )      (    นางสาวอภิฤดี     พิมพ์ดี     ) 
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ต้องเสนอแบบพร้อมรายละเอียดการด าเนินการให้กับคณะกรรมการตรวจรับ
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติลงนามเห็นชอบก่อนเข้าด าเนินงานในพ้ืนที่ 

3.12.4 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องด าเนินการปรับปรุง และเพ่ิมสมรรถนะ (Upgrade) ด้านต่าง  ๆ      
(Hardware & Software) ของเครื่อง ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในขณะนั้น   
ตลอดระยะเวลาที่ท าสัญญารับจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
ต่อผู้รับบริการและทางราชการ 

3.12.5 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องท าสัญญาเช่าพ้ืนที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  
เพ่ือเข้าด าเนินการให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
โดยผู้รับจ้างเหมาบริการต้องช าระค่าเช่าสถานที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
ต่อหน่วยงานของกรมธนารักษ์ที่รับผิดชอบ ตามอัตราที่ก าหนดและผู้รับจ้าง
เหมาบริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเช่าพ้ืนที่ในอาคาร ตามที่
กรมธนารักษ์ก าหนดทุกประการ 

3.12.6 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา โดยผู้รับจ้างเหมาบริการต้องช าระค่ากระแสไฟฟ้า      
ค่าน้ าประปา รวมทั้งค่าชุดผู้ป่วย ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ให้กับสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ ในอัตราไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน และผู้รับจ้างเหมาบริการ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา Ultrasound Gel และกระดาษส าหรับบันทึกภาพ 
Ultrasound ขาว-ด า ชนิด High Gross ให้เพียงพอส าหรับการใช้งานในกรณี  
ที่มกีารพิมพ์ภาพลงบนกระดาษ 

3.12.7 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องท าประกันอุบัติภัย อัคคีภัย ของการให้บริการตรวจ
เอกซเรย์เต้านม อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร ผู้ป่วย หรือผู้เกี่ยวข้อง 
โดยผู้รับจ้างเหมาบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

3.12.8   กรณีเกิดอุบัติภัย อัคคีภัย ซึ่งเป็นสาเหตุจากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของผู้รับจ้าง 
เหมาบริการซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้ป่วย     
หรือทรัพย์สินของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้รับจ้างเหมาบริการเป็นผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด กรณีที่ทรัพย์สินของราชการ
ช ารุดหรือสูญหาย ผู้รับจ้างเหมาบริการจะต้องซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นให้สามารถ
ใช้งานได้ดีดังเดิม ถ้าหากทรัพย์สินที่ช ารุดหรือสูญหายนั้นไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องชดใช้คืนเป็นตัวเงิน   
ตามราคาแห่งทรัพย์สินนั้น และกรณีท่ีมีความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้รับจ้างบริการ 
เหมาบริการจากการเกิดอุบัติภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ผู้รับจ้างเหมาบริการ
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเองทั้งหมด 
 

     (ลงชื่อ).............................................. ประธานกรรมการ  
                (  นางศราวรรณ    บุญลิขิต  ) 
 

       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
             (  นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด  )            ( นางกนกวรรณ   ลายประดิษฐ์  ) 
  

          (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                    (นางสาวเนตรชนก   สมสมัย  )      (    นางสาวอภิฤดี     พิมพ์ดี     ) 
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3.12.9 ผู้รับจ้างเหมาบริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต หรือ
ทรัพย์สินของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อันเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาบริการหรือบริวารเต็มจ านวน ไม่ว่า
ความเสียหายนั้นจะเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม 

3.12.10 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องสามารถให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมทุกวัน ตามวันและ
เวลาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดให้บริการ หรือตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด 

3.12.11 กรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากเครื่องช ารุด เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด 
ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาการให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล
ให้เสร็จสิ้นทุกประการ ภายใน 12 ชั่วโมง โดยค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งผู้ป่วย   
ไปรับการตรวจภายนอกเป็นภาระของผู้รับจ้างเหมาบริการทั้งสิ้น และเรียกเก็บ
ค่าบริการตรวจจากผู้ว่าจ้างได้ไม่เกินกว่าตามที่ก าหนดในสัญญา 

3.12.12 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องควบคุมดูแลการบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องทั้งหมด   
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และต้องมีอะไหล่ส ารองให้เพียงพอ 

3.12.13 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาและติดตั้ง storage จัดเก็บภาพเอกซเรย์เต้านม
ระบบดิจิตัลในระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับ
ปริมาณการใช้งานของผู้รับจ้างเหมาบริการ หรือไม่น้อยกว่า 2 TB เพ่ือไม่ให้
กระทบต่อการใช้งานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น        
ให้ผู้รับจ้างเหมาบริการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

3.12.14 การเก็บค่าบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล 
ผู้รับจ้างเหมาบริการจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างต่อผู้ป่วย 1 ราย      
หากผู้ป่วยรายเดียวกันตรวจแล้ว รังสีแพทย์มีความเห็นว่าคุณภาพของภาพรังสี
ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือต้องการถ่ายภาพเพ่ิมเติมเพ่ือการวินิจฉัยภายในวันที่
ผู้ป่วยมารับการตรวจ ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องท าการตรวจซ้ า หรือตรวจเพ่ิม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และในกรณีที่เครื่องมือของผู้รับจ้างเหมาบริการไม่สามารถ
ให้บริการตรวจตามที่รังสีแพทย์สั่งได้ และจ าเป็นต้องมาใช้บริการจากเครื่องมือ
หรือทรัพยากรอ่ืนใดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยเครื่องมือหรือทรัพยากรนั้น และไม่สามารถน ามา
เบิกจ่ายกับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ และผู้รับจ้างเหมาไม่สามารถน ารายชื่อ
ผู้ป่วยที่มีการเบิกจ่ายซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนภายใต้การก ากับดูแลของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติได้ เช่น มูลนิธิต่างๆ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นต้น 

 
     (ลงชื่อ).............................................. ประธานกรรมการ  
                (  นางศราวรรณ    บุญลิขิต  ) 
 

       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
             (  นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด  )            ( นางกนกวรรณ   ลายประดิษฐ์  ) 
  
          (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ       (ลงชื่อ).............................................. กรรมการ 
                    (นางสาวเนตรชนก   สมสมัย  )      (    นางสาวอภิฤดี     พิมพ์ดี     ) 
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3.12.15 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องรวบรวมท ารายงานจ านวนการให้บริการที่ได้รับ     
การรายงานผลการตรวจวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาเท่านั้น    
ซ่ึงต้องมีชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) วันที่เข้ารับการตรวจ รายการตรวจ 
วันที่ออกรายงานผล และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เ พ่ือขอเบิกจ่ายเงิน         
จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสุดท้าย
ของเดือน ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผ่านกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายในวันท าการสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป 

3.12.16 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องสนับสนุนและส่งเสริมงานพัฒนาคุณภาพและบริการ 
รวมทั้งงานวิชาการโดยสอดคล้องกับเข็มมุ่งและวิสัยทัศน์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

3.12.17 ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องยินยอมให้แพทย์ แพทย์ฝึกหัด นิสิตแพทย์ นักรังสี
การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อ่ืนใดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เข้าศึกษาดูการตรวจ
และวินิจฉัยได้ตลอดเวลา 

3.12.18 สัญญาการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านม
ระบบดิจิตัล เริ่มตั้งแต่  มิถุนายน 2563 –  กันยายน 2565  

3.12.19 กรณีเมื่อสิ้นสุดสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญา ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องท าการ
รื้อถอนเครื่องออกจากพ้ืนที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
30 วัน และท าการแก้ไข ซ่อมแซมสถานที่ให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบคืนพ้ืนที่   
แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

3.12.20 หากผู้รับจ้างเหมาบริการกระท าผิดรายละเอียดที่ก าหนดไว้ หรือท าการทุจริต  
ในการเบิกจ่าย สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอสงวนสิทธิในการขอยกเลิกสัญญา    
ได้ทันที และผู้รับจ้างเหมาบริการต้องด าเนินการรื้อถอน ขนย้ายเครื่องต่าง ๆ 
ออกจากพ้ืนที่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ถูกยกเลิกสัญญา  

 
     (ลงชื่อ)......................................................... ประธานกรรมการ 
                (   นางศราวรรณ      บุญลิขิต      ) 
 
           (ลงชื่อ)........................................................... กรรมการ                    
              (   นางสาวพัชรีย์      ช่วยเกิด      ) 
 
     (ลงชื่อ).......................................................... กรรมการ        
                        (   นางกนกวรรณ     ลายประดิษฐ์ )  
     
     (ลงชื่อ).......................................................... กรรมการ  
      (  นางสาวเนตรชนก   สมสมัย      ) 
     
     (ลงชื่อ).......................................................... กรรมการ  
      (  นางสาวอภิฤดี       พิมพ์ดี        ) 
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