
 
ประกาศ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ         ครุภัณฑ์การแพทย์                 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                             มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 

 ครุภัณฑ์การแพทย์                 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้    

๑.   เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด ซี-อาม                             จ านวน      ๑  เครื่อง      

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้อง ไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่                                    
ระหว่างเวลา          น. ถึง                น.  ณ                                                          
                                                                                                               
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่                                                 
                                  

 

 

 

 

 

  

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ... 
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 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ       

  -           บาท  ได้ที่     ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                       

ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ                                                                       

ระหว่างวันที่                                    ถึงวันที่                                                

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข    ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓     ต่อ  ๑๕๐๔ , ๑๕๐๕              ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕4 
 

       (ลงชื่อ) นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ 
 

(นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ) 
ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่          /2554               
การซื้อ        ครุภัณฑ์การแพทย์                  

ตามประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  
ลงวันที่ ………………………………………….  

 
        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบันมะเร็งแห่งชาต”ิ มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื้อ     เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด ซี-อาม จ านวน 1 เครื่อง     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะ 
ใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑ .๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๔   แบบสัญญาซื้อขาย   
 ๑.๕   แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)   หลักประกันสัญญา   

 ๑.๖ บทนิยาม   
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗   แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

 
                  2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา... 
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๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
    (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ ๔.๔ 
 (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
 
 

(4) หลักประกันซอง... 
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  (๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  

๔.  การเสนอราคา  
     ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

     ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า         90    วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

     ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน       120   วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

     ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ      เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด ซี-อาม  จ านวน ๑ เครื่อง              ไปพร้อมเอกสารส่วนที่  ๑ และ

เอกสาร ส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะยึดไว้เป็น

เอกสารของทางราชการ  
 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง     

โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู 
ต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน         3     วัน  

**   ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน                  -           

เพ่ือใช้ ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้     สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ      จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว            

สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ     จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
     ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
               ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่                               ระหว่างเวลา             .น. ถึง                 น. ณ                       
                                                                                                                        

 
 
               ผู้ให้บริการตลาดกลาง... 
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                                               ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดวันประมูลราคาวันที่                                   เวลา                                 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้
มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ 
ข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน   
และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา  
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

 
                                  คณะกรรมการ... 



 
- ๕ - 

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่             

5,000,000.00 บาท (         ห้าล้านบาทถ้วน ) 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว  
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคา 

ทีเ่สนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่                                       
ตั้งแต่เวลา                 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก 005) ให้ทราบต่อไป 

๕.  หลักประกันซอง   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค   

จ านวน         250,000.00 บาท (         สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน  ) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา     
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕ .๑  เงินสด  
 ๕ .๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยเป็นเช็ค

ลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 ๕ .๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่                     ถึงวันที่                        ) 
                             5.4 หนังสือค้ าประกัน...  
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 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕ .๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ    

ผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณา

ตัดสินด้วย         ราคารวม    
 ๖.๒   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง 
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา 
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เท่านั้น  

 ๖ .๓          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา 
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ          
สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น  

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 
                            6.5 สถาบันมะเร็งฯ...  
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 ๖.๕        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ                สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  เป็นเด็ดขาด       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖ .๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ 
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    มีอ านาจที่จะ
ตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เห็นว่าไม่สมควร
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย  
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่รวมกันประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับ       
สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ เจ้าของงบประมาณแต่ละ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยตรง ภายใน     7 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ        5       ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เงินสด 
 (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์ โดยเป็นเช็ค

ลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 
                         (3) หนังสือค้ าประกัน... 
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  (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)  

  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก   

ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  

๘.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ     ศูนย์จุดสองศูนย์ ต่อวัน  

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง   
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   

หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      2 ปี    - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน        72  ชั่วโมง นับ ตั้งแต่
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
** ๑ 0.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน  เงินงบประมาณจากส านักงานหลักประกัน 

               สุขภาพแห่งชาต ิ                                                                                  
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ            กรมการแพทย ์                                 

    ได้อนุมัติเงินค่าพัสดุและเท่านั้น                                                                                
 ๑ 0.๒ เมื่อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้

ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 

                ที่มิใช่เรือไทย... 
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ที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 ๑ 0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกันซองจ านวน
ร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกันซอง  หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑0.๕     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
วันที่     พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(นางศิรินันท์  รัตนพงษ์) 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 

 



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ชนิดซี-อาร์ม 

1. ลักษณะทั่วไป 
 1.1   เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนท่ีได้  สามารถเคลื่อนย้ายใช้งานภายในห้องและระหว่างห้องผ่าตัดได้สะดวก 
 1.2 มีแขนรูปโค้งตัวซ ี (C-arm)  ยึดหลอดเอกซเรย์พร้อมกล้องถ่ายทอดภาพเอกซเรย์ให้ปรากฏในจอภาพ  
  (Image Intensifier) ท่ีปลายแต่ละข้างของแขนโค้งรูปตัวซี 
 1.3 ระบบการส่องตรวจภาพ  (Fluoroscopy) ใช้กล้องถ่ายทอดภาพเอกซเรย์ (Image Intensifier)  
  และระบบจอแสดงภาพ 
 1.4 จอแสดงภาพ (Monitor) ชนิด LCD ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 2 จอภาพ วางอยู่บนฐานล้อเดียวกัน 
  และสามารถเคลื่อนย้ายได้ 
 1.5 มีระบบบันทึกภาพ  (Memory)   สามารถเก็บภาพได้ไม่น้อยกว่า 500 ภาพ พร้อมเครื่องบันทึกภาพ 
  ลงกระดาษ (paper printer) 
 1.6 ใช้ไฟฟูา ขนาด 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
 1.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา 
 1.8 สามารถส่งภาพเข้าระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ 
2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
 2.1 เครื่องก าเนิดเอกซเรย์และชุดควบคุม (X-ray generator and controller) 
  2.1.1 ชุดก าเนิดไฟฟูาและตัวควบคุมตั้งอยู่บนรถท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ 
  2.1.2 ชุดก าเนิดไฟฟูาแรงสูงเป็นชนิดความถี่สูง  (high frequency) ไม่น้อยกว่า 40 kHz  
  2.1.3 มีขนาดก าลังของเครื่องไม่น้อยกว่า 5 kW 
  2.1.4 สามารถให้กระแสสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 100 mA 
 2.2 หลอดเอกซเรย์ (X-ray tube) และการปรับขนาดของล าเอกซเรย์ (Collimator) 
  2.2.1 เป็นหลอดเอกซเรย์แบบขั้วบวกหมุน (rotating anode) 
  2.2.2 ขนาดโฟกัส ให้เลือกอย่างน้อย 2 ขนาด ขนาดเล็กมีขนาด 0.3 ม.ม. และขนาดใหญม่ีขนาด 0.6 ม.ม. 
  2.2.3 ขั้วบวกสามารถทนความร้อนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 300,000 HU และมีส่วนห่อหุ้มหลอดเอกซเรย์

สามารถทนความร้อนสูงสุด (Housing heat storage) ได้ไม่น้อยกว่า 1,600,000 HU 
  2.2.4 มีระบบการปรับของล าแสงเอกซเรย ์(Collimator) และสามารถท าภาพสุดท้ายค้างบนจอ 
                     (Last image hold) 
  2.2.5 ตัวกรองล าแสงเอกซเรย์เป็นอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบช่วยลดปริมาณรังสีต่อผู้ปุวย 
  2.2.6 สามารถปรับขนาดล าแสงเอกซเรย์ให้เหมาะสมกับขนาดของอวัยวะท่ีต้องการถ่ายได้  
   (Iris and Collimator) 
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 2.3 ระบบการถ่ายภาพแบบ fluoroscopy 
  2.3.1 สามารถปรับค่าพลังงานได้ในช่วงต่ าสุดไม่มากกว่า 40 kVถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 kV 
  2.3.2 สามารถปรับค่า mA ได้ไม่น้อยกว่า 0.5-5 mA หรือกว้างกว่า 
  2.3.3 สามารถเลือกการท างานได้อย่างน้อย  3  แบบ คือ  การถ่ายแบบต่อเนื่อง(Continuous)    
   แบบช่วง (Pulse),  แบบ half dose fluoroscopy,  แบบ  quarter dose fluoroscopy  
   และมีระบบการตรวจแบบ sharpshot หรือ Snap Shot 
 2.4 ระบบการถ่ายภาพบนฟิล์ม (radiographic mode) 
  2.4.1 สามารถปรับค่า kV ได้ไม่น้อยกว่า 40-110 kV  ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 kV 
  2.4.2 สามารถปรับค่า mA ได้ กระแสอยู่ในช่วงสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 mA 
 2.5 ระบบปรับภาพและแสดงภาพ (Image Intensifier and Camera) 
  2.5.1 ชุดส่องภาพ (Image Intensifier) สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาดโดยมีขนาดสูงสุดไม่น้อยกว่า  
   9 นิ้ว หรือ 23 เซนติเมตร 
  2.5.2 Detection quantum efficiency (DQE)  ไม่น้อยกว่า 58% 
  2.5.3 มี grid เพื่อลดการกระจัดกระจายของล าแสงเอกซเรย์เป็น Cabon Fiber ท่ีไม่น้อยกว่า 40 lines/cm 
  2.5.4 มีระบบการถ่ายทอดภาพเป็นแบบ CCD ชนิดรายละเอียดสูง ขนาด1024x1280 หรือ 1Kx1K 
 2.6 ระบบเก็บบันทึกภาพและจอภาพ (Digital Imaging Monitor) 
  2.6.1 มีจอแสดงภาพชนิด LCD มีความละเอียด 1280 x 1024 (hxv) ขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว   
   จ านวน 2  จอ ต้ังบนฐานล้อท่ีเคลื่อนท่ีได้ 
  2.6.2 ระบบบันทึกภาพ เป็นระบบดิจิตอลท่ีมีความชัดเจนสูง และแสดงภาพที่ 1024x1280 หรือ 1Kx1K 
  2.6.3 สามารถเก็บบันทึกภาพได้ ไม่น้อยกว่า 500 ภาพ 
  2.6.4 สามารถเก็บภาพสุดท้ายค้างบนจอภาพ Last Image Hold ได้ 
             2.6.7  จอภาพ LCD สามารถหมุนภาพ หรือสามารถมองเห็นได้ไม่น้อยกว่า  180 องศา 
  2.6.8 สามารถรับส่งภาพเข้าระบบ PACS ตามมาตรฐาน DICOM SCU, SCP, Worklist และ DICOM Print ได้ 
 2.7 การท างานของแขนซี-อาร์ม 
  2.7.1 สามารถเลื่อนแขนตามแนวโค้ง (Angulation ) ได้ไม่น้อยกว่า  115 องศา  
  2.7.2 สามารถหมุนรอบแกนระนาบได้ในช่วง +180/-180 องศา หรือมากกว่า 
  2.7.3 สามารถหมุนแกว่งซ้าย-ขวา ได้ไม่น้อยกว่า +10/-10 องศาขึ้นไป 
  2.7.4 สามารถเลื่อนเข้า – ออกในแนวระนาบ (horizontal or longitudinal movement)  
   ได้ไม่น้อยกว่า 17 ซม.  

2.7.5 สามารถขึ้น-ลงในแนวต้ัง (vertical movement) ได้ไม่น้อยกว่า 43 ซม. 
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   2.7.6 มีระบบเบรกควบคุมการเคลื่อนท่ีของ C-arm 
3. มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้ 
 3.1 เสื้อตะกั่ว 4 ชุด 
 3.2 Thyroid shield 4 ช้ิน  
 3.3 ฉากตะกั่วปูองกันแสงเอกซเรย์ 1 ฉาก  
 3.4 ท่ีแขวนเสื้อตะกั่ว (แขวนได้อย่างน้อย 10 ตัว) 1 อัน  
4. เงื่อนไขเฉพาะ 
 4.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ การซ่อม   และเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ินเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 2 ปีนับถัดจากวันท่ีได้รับมอบพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว  ในระยะเวลารับประกันคุณภาพถ้าเครื่องเกิด
ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้  และได้รับการแก้ไขเกินกว่าสามครั้งและยังใช้งานไม่ได้   ผู้ขายต้องน าเครื่องมา
เปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆภายใน 30 วัน 

 4.2 ผู้ขายต้องส่งช่างผู้ช านาญงานมาแนะน าการใช้เครื่องให้เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลจนกว่าจะปฏิบัติงานได้
ครบตามความสามารถทั้งหมดของเครื่อง 

 4.3 มีหนังสือรับรองว่ามีช่างหรือวิศวกรท่ีได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและสามารถซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เครื่องได้ 

 4.4 ผู้ขายรับรองว่ามีอะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาจ าหน่ายในท้องตลาด หรือให้การบริการ 
  ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 4.5 ผู้ขายต้องเสนอค่าบริการหลังการขาย   หลังจากหมดระยะรับประกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 4.6 ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ   1   ชุด เมื่อส่งมอบเครื่อง 
 4.7 ผู้ขายต้องมีคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่อง     (operation manual)     และวงจรของเครื่อง 
  (Technical and service manual) อย่างละ 1 ชุด เมื่อส่งมอบเครื่อง 
 4.8 ผู้ขายต้องส่งมอบของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 4.9 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองว่า  เครื่องที่เสนอขายเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  ผลิตโดยตรง

จากโรงงานผู้ผลิตโดยไม่มีการดัดแปลง และน าเข้ามาในประเทศไทยไม่เกิน 90 วัน ก่อนการส่งมอบเครื่อง
และต้องมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ และใบรับรองความปลอดภัยจากรังสีท่ีออกโดยกองปูองกัน
อันตรายจากรังสี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข หรือส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ   

  โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
 4.10 หากเครื่องเกิดการขัดข้อง   ผู้ขายต้องส่งช่างมาตรวจซ่อมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  
  ภายใน 72  ชั่วโมง นับต้ังแต่วันท่ีหน่วยงานแจ้งให้ทราบไม่ว่าทางใดก็ตาม 
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4.11 ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพ  ผู้ขายต้องส่งช่างมาตรวจสอบและดูแลสภาพเครื่องในสภาวะการใช้งาน
ปกติ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานผิดปกติ โดยไม่คิดมูลค่าทุกเดือน  ตลอดระยะเวลารับประกัน พร้อมท้ัง
รายงานสรุปผลการตรวจสอบให้ทราบทุกครั้ง 

4.12 กรณีไม่สามารถซ่อมเครื่องให้ใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน 72 ชั่วโมง  นับต้ังแต่วันท่ีหน่วยงานแจ้งให้ทราบ 
ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องส ารอง เพื่อทดแทนการใช้งานมาให้ทางโรงพยาบาลใช้ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่วันท่ี
แจ้งผู้ขายและต้องซ่อมเครื่องของโรงพยาบาลให้ท างานได้เป็นปกติในเวลา 30 วัน  หากไม่แล้วเสร็จผู้ขาย
ต้องจ่ายค่าปรับ วันละ 5,000 บาท นับแต่วันท่ีหน่วยงานได้แจ้งให้ทางผู้ขายทราบ 
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