






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติส าหรับผู้ป่วย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี                .    
.   กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                                              . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานเภสัชกรรม    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์  . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       30,000,000.00       บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                                                                            . 
เป็นเงิน          30,000,000.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                    -                    บาท  
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1    บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด                            . 
5.2    บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด                                   .                                                                                                               
5.3    บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด                              .                                                                                                                       
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1  นายณรงค์             อภิกุลวณิช        ต าแหน่ง  รองอธิบดีกรมการแพทย์                       .                           
6.2  นายจินดา             โรจนเมธินทร์     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                          
6.3  นายจุมพล             สิงห์หิรัญนุสรณ์   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
6.4  นางสาวน้ าผึ้ง         แสงอรุณ           ต าแหน่ง  เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 
                                                                  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
6.5  นางปาริฉัตร           มารศร ี             ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                                            
                                                                  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
6.6  นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล   ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 
                                                                   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
6.7  นายสุระพันธ์  กาสุนันท์           ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                            
.         
 

 

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

           รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (    นายจินดา   โรจนเมธินทร์    )                       (   นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์   ) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ           รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (     นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ     )                       (        นางปาริฉัตร  มารศร ี      ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก              เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
       (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)                      (     นายสุระพันธ์  กาสุนันท์     ) 
    เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบหุน่ยนตจ์า่ยยาอตัโนมตัสิ าหรับผูป้ว่ย แขวงทุง่พญาไท  
เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 1 เครื่อง 

1. ความเป็นมา 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติภายใต้การก ากับดูแลของ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาล
รักษาโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ ผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
รังสีรักษา และให้ยาเคมีบ าบัด ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการสั่งใช้ การจ่ายและให้ข้อมูลที่
ส าคัญแก่ผู้ป่วย การบริหารยา ตลอดจนการบริหารจัดการ ระบบการจัดการด้านยาภายในสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติประสานเชื่อมโยงระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้เกิดระบบยาที่มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย 
ลดความเสี่ ยงจากการผิดพลาดทางยา (Medication Error) ตั้ งแต่ขบวนการเริ่ มต้นการสั่ งใช้ ยา 
(Prescription)การรับค าสั่งการใช้ยา (Transcription) การจ่ายยาและให้ค าแนะน าด้านยา (Dispensing) 
ไปจนถึงการบริหารยา (Administration) เพ่ือท้ายที่สุดให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพสูง พร้อมใช้ ถูกต้อง 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษา 

 ความเสี่ยงของงานจ่ายยาที่ส าคัญทั้งของงานจ่ายยาผู้ป่วยนอกและงานจ่ายยาผู้ป่วยในคือ 
ความคลาดเคลื่อนทางยา เนื่องด้วยปัจจุบันงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 
300 ใบสั่งยา600 รายการยา (ข้อมูลปี 2561-2563) โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าหน้าที่จัดยา จ านวน 4 คน
สลับหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน ซึ่งยังคงเกิดความผิดพลาดที่พบก่อนการจ่ายยาในอัตรา 5.27 ครั้ง/1,000 ใบสั่งยา 
คิดเป็นความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาเฉลี่ย 35 ครั้ง/เดือน ส าหรับงานจ่ายยาผู้ป่วยในให้บริการจ่ายยา
ผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 150 ใบสั่งยา 400 รายการยา (ข้อมูลปี 2561-2563) มีเจ้าหน้าที่ประจ าหน้าที่จัดยา
จ านวน 2 คน จากเดิมใช้ระบบการจ่ายยาให้หอผู้ป่วยทุก 3 วัน และได้เปลี่ยนมาเป็นจ่ายยาทุกวัน (ทุก
หอผู้ป่วย) เมื่อธันวาคม 2561 เนื่องจากเปลี่ยนระบบปฏิบัติการโรงพยาบาล ซึ่งพบว่าต้องมีการจัดจ่าย
ยาจ านวนมากขึ้นทุกวัน โดยอัตราความคลาดเคลื่อนที่พบก่อนการจ่ายยาคิดเป็น 13.63 ครั้ง/1000 
วันนอน หรือความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาเฉลี่ย 35 ครั้ง/วัน 

 

 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
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 ความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาที่เกิดขึ้นทั้งงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก และงานจ่ายยาผู้ป่วยในแม้
เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าและปฏิบัติงานมานานแต่ก็ยังพบความผิดพลาดได้ 
เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล (Human Error) รวมถึงการท างานในสภาวะเร่งรีบซึ่งการเกิด
ความผิดพลาดจากการจัดยาบ่อยครั้ง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด Medication Errorซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดความอันตรายต่อผู้ป่วยต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านยาของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นจึงได้น าระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติส าหรับผู้ป่วยมาใช้ในการบริหาร
จัดการยาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา เพ่ิมความรวดเร็ว
แม่นย า และลดความเสี่ยงในการจ่ายยาผิด รวมทั้งลดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาให้ผู้ป่วยเพ่ือให้
ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาสูงสุด 

2. วตัถปุระสงค์ในการใชง้าน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้านการบริหารจัดการยาโดยเพ่ิมความถูกต้อง 

แม่นย า รวดเร็ว และลดการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ลดระยะเวลาในการจัดยารวมถึงการพัฒนาระบบการ
บริหารยาผู้ป่วย โดยการลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากระบบการกระจายยา และความพลั้งเผลอของบุคลากร 
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ซึ่งสามารถลดความผิดพลาดในขั้นตอนการจัด
ยา ได้แก่ การหยิบยาผิดชนิด ผิดขนาด การให้ยาผิดคนและพัฒนาการบริหารยา ด้วยระบบการบันทึกข้อมูล
การให้ยาของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการบริหารยาผู้ป่วย ให้มี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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3. คุณลักษณะทัว่ไประบบประกอบดว้ย 

1. เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ      จ านวน     1  เครื่อง 
2. เครื่องจัดยาและจ่ายยาแผงอัตโนมัติ    จ านวน     1  เครื่อง 
3. เครื่องจัดเก็บและจ่ายยาที่ต้องการความปลอดภัยสูง  จ านวน     2 เครื่อง 
4. ระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ     จ านวน     2 ระบบ 
5. ระบบบันทึกข้อมูลบริหารยาผู้ป่วยอัจฉริยะ (E-Mar)  จ านวน     1  ระบบ 
6. ระบบการตรวจสอบสถานะใบสั่งยา (Tracking)   จ านวน     1  ระบบ 

4. คุณสมบตัทิางเทคนิค 
4.1 เครื่องนบัและจ่ายยาอตัโนมตั ิพรอ้มระบบตรวจสอบความถูกต้อง  
4.1.1 เป็นเครื่องจัดยาแบบอัตโนมัติ ให้กับผู้ป่วยใน (In-Patient) ส าหรับการจัดยาได้ทั้งแบบ Unit –dose

และ Multi dose สามารถจัดยาตามใบสั่งยาได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะเลือกยาที่ต้องการนับ
จ านวนเม็ดยาและบรรจุยาลงในซองยาตามขนาดยาและมื้อยา  

4.1.2 การท างานของเครื่องในการนับ และจัดยา โดยรับค าสั่งการจัดยาจากโปรแกรมควบคุมของเครื่องที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบการสั่งใช้ยาที่โรงพยาบาล (HIS) ที่ใช้อยู่  

4.1.3 ยาที่ถูกจัดโดยเครื่องจะบรรจุลงซองยาแยกตามม้ือและเวลาในการรับประทาน 
4.1.4 ตัวเครื่องสามารถพิมพ์ชื่อผู้ป่วย ชื่อยาและเวลารับประทานยารวมถึงแถบบาร์โค้ด/QR Code 

บนซองยาได้ ไม่น้อยกว่า 8 บรรทัด และสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
4.1.5 มีระบบทวนสอบความถูกต้องของยาที่จะน ามาเทใช้ในกล่องบรรจุยา (Cassette)  โดยใช้

บาร์โค้ด หรือ RFID หรือเทคโนโลยีอื่น เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องระหว่างยา และกล่องบรรจุยา 
4.1.6 ตัวเครื่องมีจอแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Panel) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการท างาน

ของเครื่องที่หน้าจอของตัวเครื่องได้ 
 
 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
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4.1.7 มีการตรวจสอบการนับจ านวนเม็ดยาแบบใช้แสง (Optic Sensor) หรือระบบการตรวจสอบอ่ืน  

ที่ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4.1.8 มีถาดใส่ยาแบบพิเศษ เพ่ือใช้กับยาที่ไม่ได้ใช้บ่อย และ/หรือ ยาแบ่งครึ่งเม็ด ได้ไม่น้อยกว่า 60 ช่อง 

พร้อมมีไฟ LED บอกต าแหน่งที่ต้องหยอด เพ่ือลดความผิดพลาด 
4.1.9 สามารถบรรจุกล่องบรรจุยา (Cassette) ได้ไม่น้อยกว่า 200 กระบอก 
4.1.10 กล่องบรรจุยา (Cassette)  ต้องได้รับการปรับแต่งเฉพาะ (Calibrated) ตามยาแต่ละชนิด   
4.1.11 มีระบบให้ผู้ใช้งานต้องระบุตัวตนก่อนการเติมยา พร้อมสามารถระบุ รุ่นการผลิตของยา 

(Lot.No) จ านวนยาที่เติมและวันหมดอายุของยาได้เป็นอย่างน้อย เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับได้ 
4.1.12 มีขีดความสามารถในการนับและจัดยาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 ซอง ต่อนาที 
4.1.13 ตัวเครื่องมีสัญญาณเสียงและข้อความแจ้งเตือนในกรณีท่ีเครื่องท างานผิดปกติ เช่น ซองบรรจุยาหมด 

ผ้าหมึกหมด ยาหมด เป็นต้น 
4.1.14 สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต ได้ 
4.1.15 มีระบบส ารองไฟอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันการท างานของเครื่องจ่ายยาในกรณีไฟฟ้าตกหรือดับ 

สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดระบบการท างาน 
4.1.16 สามารถจัดท ารายงานได้ เช่น รายงานการจ่ายยา รายงานจ านวนยาคงเหลือ รวมถึงสามารถ

เขียนโปรแกรมเรียกดูรายงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
4.1.17 ในกรณีต้องมีการ Calibrate กล่องบรรจุยา (Cassette) เพ่ิมเติม นอกเหนือจากจ านวนกล่อง

บรรจุยาที่ติดตั้งมา ให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคา เสนอราคาค่า Calibrate กล่องบรรจุยาโดยรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   ไม่เกิน 8,000 บาท/กล่อง ก าหนดยืนราคาเป็นเวลา 5ปี นับถัดจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับเครื่อง 

4.1.18 ผู้ขายจะต้องส่งมอบวัสดุสิ้นเปลือง คือ ซองบรรจุยาจ านวน 6 ม้วน และหมึกพิมพ์จ านวน 4 ชุด
(เป็นอย่างน้อยในวันส่งมอบ) ทั้งนี้ไม่นับรวมกับซองบรรจุยาและหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง 

 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

 
- 5 - 

4.1.19 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเสนอราคาวัสดุสิ้นเปลือง (ซองบรรจุยาและหมึกพิมพ์) โดยมีต้นทุนไม่เกิน    
2 บาทต่อซอง ยืนราคาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจรับเครื่อง 

4.1.20 มีเครื่องหรืออุปกรณ์ ที่ท าให้สามารถน ายาออกจากแผงยาได้สะดวก รวดเร็วไม่เป็นภาระต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4.2 เครื่องจดัยาและจา่ยยาแผงอตัโนมตัิ 
4.2.1 เป็นเครื่องที่สามารถนับและจ่ายแผงยาชนิดเต็มแผงได้อัตโนมัติ 
4.2.2 ประกอบด้วย 

1. เครื่องจัดและจ่ายยาแผงอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยบรรจุแผงยาและหน่วยควบคุมการจ่ายยา 
2. โปรแกรมควบคุมการท างาน 

4.2.3 มีช่องส าหรับบรรจุแผงยาได้อย่างน้อย 75 ช่อง 
4.2.4 ช่องส าหรับใส่แผงยาสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับแผงยาที่ต้องการใช้งาน 
4.2.5 มีระบบในการตรวจสอบการหยิบยาจากถาดจ่ายยาที่หน่วยควบคุมการจ่ายยา  เพ่ือป้องกัน

ความคลาดเคลื่อนในการจัดและจ่ายยา 
4.2.6 มีระบบหรือเทคโนโลยี ในการจัดและจ่ายยาของเครื่องจัดและจ่ายยาแผงอัตโนมัติ 
4.2.7 มีระบบตรวจสอบในขั้นตอนการเติมยา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของยา 
4.2.8 การท างานของเครื่องในการนับ และจัดยา โดยรับค าสั่งการจัดยาจากโปรแกรมควบคุมของเครื่องที่

สามารถเชื่อมต่อกับระบบการสั่งใช้ยาที่โรงพยาบาล (HIS) ที่ใช้อยู ่
4.2.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการให้ผู้ใช้ระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งาน เช่น ระบบการ Log in 

ด้วย Username / passwordหรือการสแกน Barcode จากบัตรพนักงาน 
4.2.10 สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต ได้ 
4.2.11 มีระบบส ารองไฟอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันการท างานของเครื่องจ่ายยาในกรณีไฟฟ้าตกหรือดับ 

สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดระบบการท างาน 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
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4.2.12 สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ เช่น จ านวนยาคงเหลือ , รายการยาที่ถึงจ านวนยาขั้นต่ า 

(minimum stock) เป็นต้น รวมถึงสามารถเขียนโปรแกรมเรียกดูรายงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามที่
ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

4.2.13 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ฉลากยาได้ 
4.2.14 ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายการยาในเครื่อง เช่น เพ่ิมรายการยาใหม่ ยกเลิกรายการยา 

ผู้ใช้งานสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
4.2.15 สามารถรับค าสั่งการจัดยาจากโปรแกรมควบคุมของเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการสั่งใช้ยา

ที่โรงพยาบาล (HIS) ที่ใช้อยู ่
4.3 เครื่องจดัเกบ็และจ่ายยาทีต่้องการความปลอดภยัสูง 
4.3.1 เป็นเครื่องเก็บและจ่ายยาที่ใช้เก็บยาควบคุมพิเศษ เช่น ยาเสพติดให้โทษ, ยาเคมีบ าบัด , ยาที่มี

ราคาแพง เป็นต้น 
4.3.2 สามารถรองรับการจัดเก็บยาที่ต้องการความปลอดภัยสูงได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ยาฉีดที่มี

ลักษณะเป็น ampule / vial, ยาฉีดที่มีลักษณะเป็น pre-filled syringe, ยาบรรจุกล่อง, ยาเม็ด
บรรจุซอง และยาบรรจุแผง 

4.3.3 มีระบบป้องกันการหยิบยาผิดชนิด หรือ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการหยิบยาผิดชนิด 
4.3.4  มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการให้ผู้ใช้ระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งาน เช่น การใช้ User name 

และ Password, การสแกนบาร์โค้ดของบัตรประจ าตัวพนักงานหรือการใช้ RFID 
4.3.5 สามารถก าหนดให้มีระบบพยานหรือการยืนยันด้วยบุคคลที่ 2 ได้ เพื่อควบคุมการเข้าถึงยา

บางรายการ เช่น ยาเสพติด 
4.3.6 มีเทคโนโลยีการตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนยาที่หยิบ โดยการตรวจสอบน้ าหนัก/พ้ืนที่ 

หรืออย่างอ่ืน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนยาทั้งในขั้นตอนการเติมยา และ  
การหยิบยา มีการแจ้งเตือนเม่ือมีการหยิบยาหรือเติมยาผิดจ านวน 

4.3.7 สามารถบรรจุยาได้อย่างน้อย 90 ชนิด   



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

- 7 - 
4.3.8 มีระบบการแจ้งเตือน (Alarm) ทันทีเม่ือมีการเติมหรือหยิบยาไม่ถูกต้องทั้งชนิดและจ านวนยา 
4.3.9 ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายการยาในเครื่อง เช่น เพ่ิมรายการยาใหม่ ยกเลิกรายการยา 

ผู้ใช้งานสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
4.3.10 สามารถรับค าสั่งการจัดยาจากโปรแกรมควบคุมของเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการสั่งใช้ยา

ที่โรงพยาบาล (HIS) ที่ใช้อยู ่
4.3.11 สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต ได้ 
4.3.12 มีระบบส ารองไฟ เพ่ือให้เครื่องท างานได้ตามปกติกรณีไฟดับ 
4.3.13 มีระบบส ารองในการปลดล็อคกล่องยาบรรจุด้วยมือ กรณีที่มีปัญหา เช่น ไฟฟ้าดับ 
4.3.14 ระบบจะบันทึกประวัติข้อมูลการจ่ายยาและสามารถเรียกดูประวัติย้อนหลังได้ 
4.3.15 สามารถจัดท ารายงานได้ เช่น รายงานการจ่ายยา รายงานจ านวนยาคงเหลือ รวมถึงสามารถ

เขียนโปรแกรมเรียกดูรายงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
4.4 ระบบชัน้วางยาอจัฉรยิะ 
4.4.1 ระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ เป็นตู้หรือหน่วยส าหรับเก็บยาพร้อมระบบที่ช่วยลดความคลาดเคลื่อน

ในการหยิบยา 
4.4.2 สามารถจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ขวดยาเม็ด , ยาแผง, ยาฉีดลักษณะเป็นแอมพูลหรือขวดยาน้ า

ขนาดใหญ่, ยาใช้ภายนอก, ยาตา, อุปกรณ์การแพทย์ ที่ไม่สามารถใช้เครื่องจัดและจ่ายยา
อัตโนมัติได้ 

4.4.3 ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบผู้จัดยาและจัดเก็บ
ข้อมูลผู้จัดยาเพื่อสรุปเป็นรายงานได้ 

4.4.4 ระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ ประกอบด้วย 
1. ตู้หรือหน่วยส าหรับเก็บยาพร้อมไฟ LED ระบุต าแหน่งยาที่ต้องจัด 
2. โปรแกรมควบคุมการท างาน  
3. อุปกรณ์ไร้สายส าหรับสแกน Barcode หรือ QR Code 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
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4.4.5 ระบบรองรับรายการยาไม่น้อยกว่า 300 รายการยา 
4.4.6 มีระบบแสดงต าแหน่งและจ านวนยาที่ต้องหยิบ 
4.4.7 ไฟ LED ระบุต าแหน่งยาแต่ละกล่องหรือช่องบรรจุยา  สามารถแสดงสีที่แตกต่างกันพร้อมกันได้

ไม่น้อยกว่า 4 สี เพ่ือรองรับการจัดยาพร้อมกันหลายใบสั่งยา 
4.4.8 รองรับการท างานของผู้ปฏิบัติงานในการจัดยาเดียวกันในตู้หรือหน่วยเก็บยาเดียวกันพร้อมกัน

ไม่น้อยกว่า 4 คน และรองรับการปฏิบัติงานพร้อมกันหลายใบสั่งยาได้ 
4.4.9 สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Barcode หรือ QR code เพ่ือท าการยืนยันความถูกต้องในการจัดยา 
4.4.10 ชั้นวางยาภายในตู้หรือหน่วยส าหรับเก็บยา มีลักษณะง่ายต่อการใช้งาน และไม่มีโอกาสที่ยาจะหล่น

จากชั้น 
4.4.11 กล่องหรือช่องบรรจุยา สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์หรือจ านวนยาที่ต้องการเก็บ 
4.4.12 มีระบบบันทึกประวัติการเข้าใช้งาน และระบบเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน ที่สามารถเก็บข้อมูลและ

สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ไม่ต่ ากว่า 1 ปี หลังเข้าใช้งานแต่ละครั้ง และสามารถพิมพ์เป็นรายงาน
ได้โดยง่าย 

4.5 ระบบบันทึกข้อมลูบรหิารยาผูป้ว่ยอจัฉริยะ(E-Mar)  
4.5.1 ประกอบด้วย 

1. ระบบการบันทึกข้อมูลบริหารยา  
2. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์ไร้สาย หรือ Tablet และ Scanner 

4.5.2 มีระบบบริหารจัดการยาส าหรับพยาบาลโดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือ
อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สาย เช่น tablet ได้  

4.5.3 มีอุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูลไร้สายเพียงพอกับหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล 14 ชุด เป็นอย่างน้อย 
4.5.4 มีโปรแกรมในการบริหารยา เพ่ือช่วยลด medication error ได้อย่างน้อย ดังนี้ 

1. การตรวจสอบยาที่ได้รับจากห้องยา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนน าไปบริหาร
ให้กับผู้ป่วย 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
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2. มีระบบการบันทึกเวลาให้ยาแบบ real time โดยสามารถบันทึกการให้ยาตามเวลาปกติ 

และการให้ยาไม่ตรงช่วงเวลา พร้อมระบุเหตุผลได้ 
3. สามารถแสดงข้อมูลส าคัญของคนไข้ เช่น ประวัติแพ้ยา ได้ 
4. มีระบบการแจ้งเตือนเพื่อป้องการการให้ยาผิดพลาด เช่น แจ้งเตือนยาไม่ตรงกับผู้ป่วย 

4.5.5 สามารถจัดท ารายงานได้ เช่น ข้อมูลภาระงาน รายงานการบริหาร รวมถึงสามารถเขียน
โปรแกรมเรียกดูรายงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามท่ีผู้ใช้งานต้องการได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

4.5.6 สามารถเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเพ่ิมเติมตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยไม่มีการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

4.6 ระบบการตรวจสอบสถานะใบยา (Tracking)        
4.6.1 มีระบบแสดงสถานะใบยาแยกตามประเภทของยา หรือหอผู้ป่วย และสามารถบันทึกข้อมูลสถานะ

ใบสั่งยาในแต่ละข้ันตอนได้ 
4.6.2 แสดงภาพรวมปริมาณงานในแต่ละข้ันตอนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
4.6.3 สามารถแสดงรายงานภาระงานแยกแต่ละขั้นตอน และระยะเวลารอรับยาได้ 
4.6.4 สามารถเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเพ่ิมเติมตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยไม่มีการคิด

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
5. เงือ่นไขเฉพาะ 

5.1 ผู้ขายจะต้องท าการส่งมอบและติดตั้งระบบจัดและจ่ายยาอัตโนมัติให้แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน
ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

5.2 ผู้ขายต้องพัฒนาระบบซอฟแวร์ ระบบ E mar เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวน 
การบริหารยาในหอผู้ป่วย 

5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องเสนอราคาค่าบ ารุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้วโดยราคาที่เสนอ
เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมค่าอะไหล่) ต่อปี ในภาพรวมของทุกเครื่องในวันที่ยื่นเสนอราคา 

 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
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5.4 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับระบบ Hospital Information System ของ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยการเชื่อมข้อมูลต้องเป็นแบบทันทีทันใด (Real time) รวมถึงต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มี เพ่ือให้ระบบท างานได้ 

5.5 ผู้ขายต้องเขียนโปรแกรมให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน และสามารถพิมพ์รายงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
5.6 ผู้ขายต้องอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจนกระทั่งสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
5.7 ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 5 ชุด 

ให้กับผู้ซื้อทันทีเม่ือติดตั้งและส่งมอบงานแล้วเสร็จ 
5.8 ผู้ขายต้องส่งช่างผู้ช านาญที่มีใบรับรองการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต มาตรวจบ ารุงรักษาเครื่องเป็น

ประจ าทุก 3 เดือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และต้อง
ส่งแผนการบ ารุงรักษาแก่ผู้ใช้งานในวันส่งมอบ 

5.9  ผู้ขายต้องส่งเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงผลการบ ารุงรักษาแก่ผู้ใช้งานทุกรอบของการเข้าบ ารุงรักษา 
5.10 ถ้าเครื่องหรือระบบขัดข้องขณะใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้า

มาแก้ไข ภายใน24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่รับแจ้ง 
5.11 รายการทุกรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาในครั้งนี้ ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน     

ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และจะต้องเป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิต
(Production Line) และจ าหน่าย ณ วันที่ลงนามในสัญญา 

5.12 ราคาที่เสนอในขั้นตอนการเสนอราคา ต้องเป็นราคารวม เป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
 ทั้งนี้ราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือให้ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบท างานได้
 อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจาก
 ราคาที่เสนอตามข้อก าหนด 

5.13 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตประจ าประเทศไทย
 ให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายอย่างถูกต้อง (พร้อมแนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา) 

 



 

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

             รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (นายจินดา   โรจนเมธินทร์)                                   (นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
  (นางสาวนภาวรรณ  ล้ออิสระตระกูล)       (นางปาริฉัตร  มารศรี ) 

         เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
             (นางสาวน้ าผึ้ง  แสงอรุณ)                (นายสุระพันธ์  กาสุนันท์) 

        เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                     นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
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5.14 ผู้ขายต้องสามารถบ ารุงรักษาเครื่องและพัฒนาโปรแกรมให้เครื่องสามารถท างานต่อเนื่องได้

 ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
5.15 ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องมีประสบการณ์การใช้เครื่องจัดยาอัตโนมัติเครื่องใดเครื่องหนึ่งในโรงพยาบาล

 ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง (พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานประกอบการพิจารณา) 
5.16 ผู้ขายต้องเข้ามาบ ารุงรักษา Software ให้ใหม่ กรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง Software หรือ

 กรณีท่ี HIS มีการ Upgrade โดยผู้ขายต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
5.17 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่อย่างน้อย 2 ปี นับถัดจาก

 วันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ และหลังจากหมดระยะประกัน ต้องคิดค่าบ ารุงรักษารวม
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบรวมอะไหล่ต่อปี ไม่เกิน 3% ของราคาเครื่องที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติพิจารณา
 รับราคาแล้วในวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

5.18 ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบจัดยาอัตโนมัติได้
 โดยสะดวก 

5.19 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีใบรับรองช่างผู้ช านาญทีผ่่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต 
5.20 มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่ส ารองไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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