
 
ประกาศ       กรมการแพทย  

เร่ือง ประกวดราคาซื้อ         ครุภัณฑการแพทย            ดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 
   กรมการแพทย                             มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 
 เคร่ืองเรงอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไมเกิน  6 เอ็มวี (Low Energy Medical Linear Accelerator)
 จํานวน 1 เคร่ือง      ดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปน้ี 

๑.  เปนผูมีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชื่อแลว 
3.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือตองไมเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

4.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ        
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 
  5.  ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดง บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  6.  ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจดัซื้อจดัจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) จะตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบญัชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจดัจางภาครัฐดวย 
 7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั  เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ังซึ่งมี
มลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสในวนัที ่                                  
ระหวางเวลา          น. ถึง                น.  ณ                                                          
                                                                                                               
และประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิไดรับคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวนัที ่                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสนใจติดตอ... 
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 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ       
  -           บาท  ไดที ่    ฝายพสัดุและบํารุงรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ                     
  กรมการแพทย ถนนพระราม ๖ เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ                                                  
ระหวางวนัที ่                                    ถึงวนัที ่                                               
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เวบ็ไซต www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข    ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓     ตอ  ๑๕๐๔ , ๑๕๐๕             ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วนัที ่   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕4 
 

       (ลงชื่อ) นายธรีวฒุิ  คูหะเปรมะ 
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เอกสารประกวดราคาซ ื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่            /2556           
การซื้อ        ครุภัณฑการแพทย                  
ตามประกาศ        กรมการแพทย                  

ลงวันที ่………………………………………….  

 
         กรมการแพทย    ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “กรมการแพทย” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ       
เคร่ืองเรงอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไมเกิน  6 เอ็มวี (Low Energy Medical Linear Accelerator)
 จํานวน 1 เคร่ือง      ดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งพสัดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทนัท ีและมคีุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส
ฉบับน้ี โดยมขีอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี  

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยว ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๕  แบบหนังสือค้ําประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)  หลักประกันสัญญา  

 ๑.๖ บทนิยาม  
(๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

 ๑.๗   แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส  
๒.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  

และไดแจงเวยีนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโ ยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคา 
รายอ่ืน  และ/หรือ  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส   
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

๒.๔   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  

 
3. หลักฐาน... 
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2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจายหรือแสดง บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) จะตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมลูจดัซื้อจดัจางภาครัฐดวย 

2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ังซึ่ง
มมีลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ  

  ๓.๑ สวนที ่๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
  (๑)  ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

  (ก)  หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคมุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจดัการ ผูมอีํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง     

  (๒) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสว น (ถามี )  
สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง  
  (๓) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน  
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณทีี่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มใิชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสํา เนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคา  
ฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

  (๕)  บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)  
 ๓.๒ สวนที ่๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 

 (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
 (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยตอง 

ลงนามพรอมประทบัตรา (ถาม)ี 
   (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นทาํการแทน 
  (๔)  หลักประกันซอง ตามขอ ๕  
         (5)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
  (6)  บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)  
๔.  การเสนอราคา  
    ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยืน่ขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส น้ี  
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมอืชื่อของผู ประสงคจะเสนอราคา 
ใหชัดเจน  

4.2 ผูประสงคจะเสนอราคา... 
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     ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา       90     วัน นับแตวันยืน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

      ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพสัดุ ไมเกิน      270   วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

      ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ เคร่ืองเรงอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไมเกิน 6 เอ็มว ี(Low Energy Medical Linear Accelerator)
จํานวน 1 เคร่ือง     ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวน้ี   กรมการแพทย  จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพจิารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมอีํานาจ
ทาํนิติกรรมแทนนิติบุคค ล หากคณะกรรมการประกวดราคามคีวามประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก       
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน      3    วนั  

**   ๔.๕  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพสัดุที่เสนอ จํานวน           -    เพื่อ ใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี      กรมการแพทย       
จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกล าว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแล ว        
กรมการแพทย      จะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา  

      ๔.๖ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
               ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่            /2556 ”  ยื่น ตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวนัที่                               ระหวางเวลา             .น.  
ถึงเวลา                 น. ณ                                                                                   
                                                                                          

                                               ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส  
กําหนดวันประมูลราคาวันที ่                                  เวลา                                 
 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวา
เปนผู ประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนร วมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ ๑.๖ (๑)   
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับ หรือวธิอ่ืีนใดที่มหีลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  

หากปรากฏตอ... 
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา 

มผีูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคา กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตาม ขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธเิสนอราคารายน้ัน
ออกจากการเปนผูมสีิทธเิสนอราคา และ   กรมการแพทย  จะพจิารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผู
มสีิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้อง ตน เพราะเหตุเปนผู ประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิก ส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิก ส  หรือเปนผูประสงคจะ เสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา  
อยางเปนธรรม หรือผู ประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิ ค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว  
ตอหัวหน าหนวยงานที่จดัหาพสัดุภายใ น ๓ วัน นับแตวนัที่ไ ดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา   
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด  

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมสีิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน      
วันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา   
และกําหนดวนั เวลา และสถานที ่เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธเิสนอราคา  
ทกุรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ  ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อใหการ
ประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 ๔.๘  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองปฏิบัต ิดังน้ี  
 (๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธกีาร  

ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที ่            

   40,000,000.00 บาท (         สี่สิบลานบาทถวน ) 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง

ปวงไวดวยแลว  
 (๔) ผูมีสิทธิ เสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา   

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (๕) ผูมสีิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
 
 

(6) ผูมีสิทธิเสนอราคา... 
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 (๖)  ผูมีสิทธเิสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ทีเ่สนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถวน) จาก
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา  
80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถวน) จากราคาคร้ังสุดทายที่เสนอลดแลว 

 (๗)  หามผูมสีิทธเิสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผูมีสิทธเิสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการ  
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวนัเสนอราคา  

 (9)  ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที ่               
ตั้งแตเวลา          น. เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวนั เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก 005) ใหทราบตอไป 

 (10) ผูมสีิทธิเสนอราคาสามารถศกึษาและทาํความเขาใจในระบบและวธีิการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเวบ็ไซต www.gprocurement.go.th และผูมสีิทธิ
เสนอราคาตองทาํการทดลองวธิกีารเสนอราคากอนถึงกําหนดวนัเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

๕. หลักประกันซอง  
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซอง ขอเสนอดานเทคนิค   
จํานวน     2,000,000.00    บาท (      สองลานบาทถวน    ) โดยหลักประกันซองจะตองมรีะยะเวลาการค้ํา ประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันใหใชอยาง
หน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้ 

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก   กรมการแพทย (สถาบันมะเร็งแหงชาต)ิ  โดยเปนเช็คลงวนัที่

ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทาํการของทางราชการ  
 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

(มผีลบังคับใชตั้งแตวนัที ่                    ถึงวนัที่                        ) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยที่ได รับอนุญาต  

ใหประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดแจงเวยีนชื่อใหสวนราชการตาง  ๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามขอน้ี   กรมการแพทย  จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 

๑๕ วนั นับถัดจากวนัที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมสีิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว        
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทาํสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธเิสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว  

 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณใีดๆ จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ย  
 
 

6. หลักเกณฑและ... 
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๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสน้ี      กรมการแพทย จะพจิารณาตัดสิน

ดวย         ราคารวม    
 ๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตาม ขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง  
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต
เปนขอผิดพลา ด หรือ ผิดหลงเพยีงเล็กนอ ย หรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา  
ซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มใิชสาระสําคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชน  
ตอ         กรมการแพทย เทานั้น  

 ๖.๓        กรมการแพทย  สงวนสิทธไิมพจิารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมกีารผอน
ผัน ในกรณดีังตอไปน้ี  

 (๑)  ไมปรากฏชื่อผู ประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อ        
ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ          
กรมการแพทย  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิ                  
การทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผู ประสงคจะเสนอราคา 
รายอ่ืน  

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทาํสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ         กรมการแพทย  มี สิท ธิใหผู ประสงคจะ เ สนอราคาชี้แ จ ง
ขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอเทจ็จริงอื่นใดที่เก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได   กรมการแพทย มสีิทธทิี่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคีวามเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 ๖.๕    กรมการแพทย   ทรงไวซึ่งสิทธทิี่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพจิารณาเลือกซื้อในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิ กส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พจิารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ  กรมการแพทย             
เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคา จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มไิด รวมทั้ง         
กรมการแพทยจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทาง อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมสีิทธิ
เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมสีิทธเิสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อไดวา
การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  

 ๖.๖  ในกรณทีี่ปรากฏขอเทจ็จริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมสีิทธเิสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูมสีิทธเิสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูมสีิทธเิสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมสีิทธิเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖   กรมการแพทย           
มอํีานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธเิสนอราคาดังกลาว และ      กรมการแพทย จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ
เสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

7. การทําสัญญา... 
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๗.  การทาํสัญญาซ ือ้ขาย  
 ๗.๑  ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูคา) สามารถสงมอบ

สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ นับแตวนัที่ทาํขอตกลงซื้ อ กรมการแพทย  อาจจะ
พจิารณาจดัทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได  

 ๗.๒  ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาซื้ อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ หรือ     กรมการแพทย      เห็นวาไมสมควรจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทาํสัญญา
ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับ     กรมการแพทย    ภายใน        ๗        วัน  นับถัด
จากวนัที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ      ๕       ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสได  ให     กรมการแพทย     ยึดถือไว ในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

  (๑) เงินสด 
 (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก      กรมการแพทย (สถาบันมะเร็งแหงชาต)ิ   โดยเปนเช็ค

ลงวนัที่ที่ทาํสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทาํการของทางราชการ  
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๕ (๒)  
  (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธรุกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ซึ่งไดแจงเวยีนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)  

  (๕) พนัธบัตรรัฐบาลไทย  
          หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวนัที่คูสัญญาพนจาก    

ขอผูกพนัตามสัญญาซือ้ขายแลว  
๘.  อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ    ศูนยจุดสองศูนย ตอวนั  
๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ   

หรือทาํสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ ในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา    1    ป    - เดือน  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ  
โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   3   วนั นับถัดจากวันที่ไดรับแจ งความ
ชํารุดบกพรอง  

 ๑0. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ  
** ๑0.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังน้ี ไดมาจากเงิน งบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. 2556  

      หมวดงบลงทนุ                   
  การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเมื่อ  กรมการแพทยไดรับการจดัสรรงบประมาณรายจาย
ประจาํป พ.ศ. 2556 แลวเทาน้ัน     

 ๑0.๒ เมื่อ    กรมการแพทย ไดคัดเลือกผูมสีิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว 

เขามาจากตางประเทศ... 
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เขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู  และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมสีิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี ดังน้ี  

 (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมเจาทา
ภายใน ๗ วนั นับตั้งแตวนัที่ผูขายสั่ ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จดัการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธเิชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืน 
ที่มใิชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทกุของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณทีี่ไมปฏิบัติตา ม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาว ี 

 ๑0.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
ตอ    กรมการแพทย แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูมสีิทธเิสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๘ 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน    กรมการแพทย จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันทแีละอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถาม)ี รวมทั้งอาจพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานได 
หากมพีฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๑0.๔ ผูมสีิทธเิสนอราคาซึ่ง    กรมการแพทย  ไดคัดเลือกแลวไมไปทาํสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗    กรมการแพทย จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทนัท ีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑0.๕     กรมการแพทย มสีิทธิทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  

กรมการแพทย 
วนัที่     พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(นางศิรินันท  รัตนพงษ) 
นักวชิาการพสัดุชํานาญการ 

หัวหนาเจาหนาที่พสัด ุ
 

 
 



ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน  
6 เอ็มวี (Low Energy Medical Linear Accelerator) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความเป็นมา 
 กลุ่มงานรังสีรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์  เป็นหน่วยงานเฉพาะทางโรคมะเร็งโดยมี
ภารกิจหลัก  คือ 

1. ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบ 
2. พัฒนาวิชาการและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3. เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์  
4. ให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อน 

          ในปจัจบุนั  กลุม่งานรงัสรีักษา  สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ มีเครือ่งมือทีใ่ห้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเรง็  
ด้วยเครื่องฉายรังสี    จ านวน  3  เครื่อง  ได้แก่  เครื่องฉายรังสีโคบอลท์ – 60  (Cobalt – 60)   เครื่องเร่ง
อนุภาคอิเลคตรอน  (Linear  Accelerator)  จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องเร่งอนุภาคท่ีผลิตเฉพาะโฟตอน 
พลังงานไม่เกิน 6 MV  ซึ่งเป็นเครื่องที่มีอายุงานใช้งานมาประมาณ15 ปี  อยู่ในสภาพทรุดโทรม  และไม่มี
อะไหล่ส ารองในการซ่อมแซม  เพ่ือให้การรักษามีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับปริมาณผู้ป่วยที่มารับบริการ  
จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อนั้นการจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน 6 MV ทดแทนเครื่องเดิม 
2. วัตถุประสงค ์

  เป็นเครื่องฉายรังสีระยะไกล (Teletherapy) จากภายนอกร่างกายที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส าหรับ
รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ทุกระบบ ด้วยล ารังสีโฟตอน สามารถจ ากัดรังสีแบบมาตรฐานหรือตามรูปทรงของ
ก้อนมะเร็งด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยชุด Multileaf Collimator (MLC) ควบคุมการท างานของเครื่องด้วย
คอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาสามมิติ สามารถให้การรักษาได้ทั้ง
แบบ Gantry อยู่กับที ่(Stationary) และแบบ Gentry หมุนได้ (Arc therapy) 
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 3.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม        
 3.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา... 
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 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
 3.7  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไม่เกิน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ภายใน 270 วัน  
7. วงเงินในการจัดหา  
 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)  
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์  เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่  
 สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
 โทรศัพท์ 0 2354 7028-33 ต่อ 1504, 1505 
 โทรสาร 0 2644 6753  
 เว็บไซต์ www.nci.go.th 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nci.go.th/


ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน  
6 เอ็มวี (Low Energy Medical Linear Accelerator) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์การใช้งาน               
 เป็นเครื่องฉายรังสีระยะไกล (Teletherapy) จากภายนอกร่างกายที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ส าหรับรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ทุกระบบ  ด้วยล ารังสีโฟตอน    สามารถจ ากัดล ารังสีแบบมาตรฐานหรือตามรูปทร งของ
ก้อนมะเร็งด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยชุด Multileaf Collimator (MLC)  ควบคุมการท างานของเครื่องด้วย
คอมพิวเตอร์   และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาสามมิติ สามารถให้การรักษาได้ทั้ง
แบบ Gantry อยู่กับที่ (Stationary) และแบบ Gantry หมุนได้ (Arc therapy) 
 
คุณลักษณะและคุณสมบัติทั่วไป  
 1. เครื่องฉายรังสีเป็นแบบเร่งอนุภาคที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีความสามารถในการฉายรังสีด้วยเทคนิค 

3D comformal radiation therapy และ Comformal arc  
 2. มีชุดบังคับล ารังสีแบบ  Multileaf Collimator (MLC)   จ านวนไม่น้อยกว่า  40 คู่  (80 ชิ้น) 
 3. สามารถเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (Record และ Verification)  ด้วย 
            ระบบคอมพิวเตอร์เครื่อข่าย 
        4.  เป็นรุ่นที่สามารถปรับเพิ่ม (Upgrade) เทคโนโลยี่การฉายรังสีเป็นแบบปรับความเข้ม (Intensity 
   Modulated Radiation Therapy : IMRT)  ได้ในอนาคต 
คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ระบบเครื่องฉายรังสี 

1.1       เป็นเครื่องที่สามารถให้ล ารังสีโฟตอนที่ระดับพลังงาน 6 MV โดยที่มีแหล่งก าเนิดคลื่นวิทยุ   
          ความถี่สูง (Radiofrequency ;RF) แบบ  Magnetronมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1 ระดับความลึกท่ีให้ปริมาณรังสีสูงสุด ( depth of maximum dose) อยู่ที่ไม่น้อย
กว่า 1.5 เซนติเมตร โดยมีความถูกต้องไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร  

1.1.2 อัตราปริมาณรังสีสูงสุดที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาค (Maximum Dose Rate) ต้องมีค่า 
300 cGy/min  หรือมากกว่า  โดยวัดในพ้ืนที่ 10  X 10  ตารางเซนติเมตร ในระยะ 
TAD หรือ SSD 100 เซนติเมตร และที่ Depth of maximum   dose  

1.1.3 มี Flatness, Symmetry หรือ Field Uniformity ที่ความลึก 10 เซนติเมตร มีค่าไม่
มากกว่าค่ามาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 

1.1.4 เงามัวของพ้ืนที่ล ารังสี ( Penumbra) ในช่วงระยะระหว่าง 20% ถึง 80%  ของ 
Isodose  เท่ากับ 9 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า ส าหรับพื้นที่ 10 X 10 ตาราง
เซนติเมตรที่ความลึก 10 เซนติเมตร ที่ TSD  หรือ  TAD  เท่ากับ 100   เซนติเมตร  

1.1.5 ขนาดพ้ืนที่ล ารังสีและแสงไฟแสดงบริเวณรังสีจะต้องทับกันพอดี ( Light-Radiation 
field coincidence) และมีความสม่ าเสมอของล ารังสี ( Radiation Beam 



Uniformity) โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินค่ามาตรฐานสากลของเครื่องเร่งอนุภาค
ทั่วไป  

1.1.6 อัตราปริมาณรังสีรั่วไหลที่ต าแหน่งใดๆ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมาตรฐานสากลที่
ก าหนด  และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน  

1.1.7 สามารถเลือกใช้ทิศทางในการรักษาผู้ป่วยแบบ Arc Therapy ได้ในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา 

1.1.8 มีลิ่มกรองรังสี (Wedge Filter) ที่ติดตั้งมากับเครื่องเป็นแบบ Motorized Wedge 
System หรือ Dynamic Wedge สามารถใช้งานได้แบบอัตโนมัติ และสามารถปรับ
มุมของลิ่มกรองรังสี (Wedge angles) ได้ โดยลิ่มกรองรังสีสามารถปรับ 
Treatment Wedge Field ได้ ใน Wedge Direction 30 เซนติเมตร นอกจากนี้
จะต้องสามารถใช้งานร่วมกับถาดวาง วัสดุกั้นรังสี ( Shadow block tray) ในเวลา
เดียวกันได้ และมี Wedge เป็นแบบ Fixed wedge  ที่มีมุมเท่ากับ 15, 30, 45 และ 
60 องศา จ านวนอย่างละ 1 ชุด 

1.2 ส่วนยึดหัวเครื่อง (Gantry) 
1.2.1 มีระยะจากจุดก าเนิดรังสี  ถึงจุดศูนย์กลางการหมุน (Target to Axis Distance or 

Target to Isocenter Distance) 100 เซนติเมตร โดยมีความคลาดเคลื่อน + 0.5 
เซนติเมตร หรือน้อยกว่า 

1.2.2 ความถูกต้อง ของล ารังสีรอบจุดศูนย์กลางการหมุนของเครื่องในทิศทางต่าง ๆ มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   2  มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า 

1.2.3 ระยะจากจุดศูนย์กลางการหมุนถึงพ้ืนมีค่าเท่ากับ  131 เซนติเมตร หรือน้อยกว่า 
1.2.4 สามารถหมุนได้ (Gantry Rotation) โดยหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาได้ 

 + 180 องศา หรือมากกว่า 
1.2.5 การแสดงค่ามุมของส่วนยึดหัวเครื่องแสดงเป็นแบบ mechanic และหรือ แบบ  

digital โดยมีความละเอียด  1 องศา  หรือน้อยกว่า 
1.2.6 การเคลื่อนที่ของการหมุนสามารถควบคุมได้ โดยใช้ Hand control  

1.3       ส่วนหัวเครื่อง (Collimator) 
1.3.1 สามารถปรับขนาดล ารังสีได้ตั้งแต่ 1 x 1 ตารางเซนติเมตร หรือน้อยกว่า ถึง 40  x 

40 ตารางเซนติเมตร หรือมากกว่า โดยสามารถปรับขนาดล ารังสีได้อย่างอิสระทั้ง     
4 ด้าน (Asymmetric jaws) 

1.3.2 สามารถหมุนส่วน Collimator ของเครื่องฉายรังสี ได้ +  165 องศา หรือมากกว่า 
1.3.3 การแสดงค่ามุมของส่วนหัวเครื่องแสดงเป็นแบบ mechanic และหรือ แบบ  digital 

โดยมีความละเอียด  1 องศา  หรือน้อยกว่า 



1.3.4 มีสเกลบอกระยะห่างจากต้นก าเนิดรังสีถึงผิวผู้ป่วย ( Target to Surface Distance) 
ด้วยแสงได้ในช่วงอย่างน้อย  75 ถึง 150 เซนติเมตร ความถูกต้อง (Accuracy)  
  + 1 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า ที่ระยะ 100 เซนติเมตร SSD หรือ TSD  

1.3.5 อัตราปริมาณรังสีรั่วไหลที่ต าแหน่งใดๆ จะต้องมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานสากลและเป็น
ที่ยอมรับของหน่วยงาน 

1.4       เตียงส าหรับผู้ป่วยฉายรังสี  
1.4.1 พ้ืนเตียงผู้ป่วยสามารถถอดเปลี่ยนแผ่นรองหลังที่ท าด้วยวัสดุ carbon fiber ตลอด

ทั้งแผ่น หรือ สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นรองหลังเป็นแบบตะแกรงที่ท าด้วยวัสดุ 
carbon fiber   สามารถฉายรังสีผู้ป่วยได้โดยสะดวกในแนวเฉียงและด้านหลัง 

1.4.2 เตียงสามารถเคลื่อนที่ในแนวยาว ( Longitudinal) และในแนวขวาง ( Lateral) ได้
ด้วยการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้า และแบบเคลื่อนที่ด้วยมือได้ 

1.4.3 เตียงสามารถเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ( Vertical) ด้วยระบบมอเตอร์ได้ 1 00 เซนติเมตร 
หรือมากกว่า  และสามารถปรับเตียงลงต่ าสุดวัดจากพ้ืนได้ 6 7 เซนติเมตร  หรือน้อย
กว่า 

1.4.4 สามารถลดระดับเตียงให้ลงต่ าสุดได้เม่ือเกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ 
1.4.5 พ้ืนเตียงสามารถ รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม  

1.5       ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานเครื่องฉายรังสี (Control Console) 
1.5.1 การควบคุมการท างานของเครื่องเร่งอนุภาคมีระบบการควบคุมการท างานด้วย

คอมพิวเตอร์ 
1.5.2 มีส่วนควบคุมภายในห้องที่ติดตั้งเครื่องเป็นแบบ Hand Control สามารถควบคุม

การท างานของเครื่อง อาทิเช่น ควบคุมการเปิดปิด Collimator การหมุนของ 
Gantry เป็นต้น ในส่วนของเตียงมีระบบการควบคุมการเคลื่อนที่อยู่ที่เตียง หรือเป็น
แบบ Hand Control 

1.5.3 มีจอภาพ (Monitor) เป็นแบบ  LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว เพื่อแสดง
ค่าต่างๆของเครื่องทั้งในห้องฉายรังสีและในห้องควบคุม 

1.5.4 มีระบบปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Stop) ติดตั้งในห้องเครื่องฉายรังสี และห้องควบคุม 
เพ่ือหยุดการท างานของเครื่องฉายรังสี เมื่อเกิดความผิดปกติของเครื่องเร่งอนุภาค 

1.5.5 สามารถเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ( Record และ 
Verification)  ที่ทางหน่วยงานใช้งานอยู่ 

1.6      ระบบตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาด 
1.6.1 มีระบบป้องกันความผิดพลาด ( Safety  Interlock) อัตโนมัติ เพื่อหยุดการท างาน

ของเครื่องในกรณี 
1.6.1.1 ปริมาณรังสีเกินค่าท่ีก าหนดไว้ 



1.6.1.2 พลังงานของรังสีมีความคลาดเคลื่อนเกินก าหนด 
1.6.1.3 ประตูห้องฉายเปิดขณะเครื่องท าการฉายรังสี 

1.6.2 มีสวิทช์ฉุกเฉิน (Emergency switch) อย่างน้อยท่ีห้องควบคุมเครื่อง เตียงฉายรังสี   
และในห้องฉายรังสี  

1.6.3 มีตัวเลขแสดงค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ เช่น ขนาดพ้ืนที่ล ารังสี, ปริมาณรังสี,  มุมของ
เครื่องฉายรังสี เป็นต้น ทั้งในห้องฉายรังสี และห้องควบคุมเครื่อง 

1.7      ชุดระบายความร้อน  (Cooling System)  ของเครื่อง 
  1.7.1   ระบบความร้อน ภายในตัวเครื่องเร่งอนุภาค ( Primary cooling) ต้องเป็นระบบ

ระบายความร้อนแบบ Close loop 
1.7.2    ระบบระบายความร้อนจากเครื่องออกสู่ภายนอก (Secondary cooling) ต้องเป็น 

      ระบบ Water cooling  
1.8      มีสวิตซ์อัตโนมัติ  เพ่ือตัดวงจรการท างานของเครื่องทันที  เมื่ออุณหภูมิการท างานของ  

       เครือ่งสงูกว่าทีก่ าหนดไว้  
1.9       มีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อใช้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จะป้อนเข้าสู่เครื่องเร่ง   

                     อนภุาคให้เหมาะสมกับการท างาน  
 

2 ชุดเครื่องบังคับล ารังสีแบบมัลติลีฟ (Multileaf  Collimator)   
2.1 มีจ านวนชุดเครื่องบังคับล ารังสีไม่น้อยกว่า 80 ชิ้น (Leaves)  หรือ  40 คู่ (Pairs) 
2.2 มีขนาดความกว้างของชุดบังคับล ารังสีแต่ละชิ้นต้องไม่มากกว่า 1 เซนติเมตร ที่ระยะ         

   Isocenter  (100  เซนติเมตร)   
   2.3  มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องบังคับล ารังสีโดยสามารถเคลื่อนที่แต่  
            ละ ชิ้นไดแ้บบอิสระ 
   2.4  มีความแม่นย าในการเข้าสู่ต าแหน่ง + 2  มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า 

      2.5     ค่าปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านและเล็ดรอดออกมาระหว่างชุดบังคับล ารังสีแต่ละชิ้น  ต้องน้อย  
                    กว่า 4% จากจุดกึ่งกลางของล ารังสีปฐมภูมิ 
 
3 อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเครื่อง (Accessories) 

3.1 ระบบล าแสง  เลเซอร์  จ านวน  4 ชุด  เพ่ือติดผนัง และบนเพดาน  โดย 3 ชุด เป็นเลเซอร์    
          ชนิด กากบาท (cross)  และอีก 1 ชุด เป็นชนิดเส้น (Line)   
3.2 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสี (Close circuit TV)  ระบบดิจิตอล พร้อมระบบควบคุมการปรับ  
          กล้องจากระยะไกล สามารถดงึภาพไกล-ใกล้ (Zoom) และขยับเคลื่อนที่ตัวกล้อง (Pan and   

Tilt) จ านวน 1 ชุด  และกล้องโทรทัศน์ระบบ Wide Angle ที่สามารถบังคับมุมกล้องได้   



2  ชุด  พร้อมด้วยจอภาพสี ชนิด LCD  หรือ LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 17 นิ้ว  จ านวน 2 ชุด  
และ มีระบบบันทึกข้อมูลด้วยฮาร์ดดิสก์ 

3.3 ระบบสื่อสาร (Two Intercommunication) ส าหรับใช้ติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุม 
 เครื่องกับผู้ป่วย ขณะท าการรักษา  จ านวน 1 ชุด   
3.4 มี Mechanical Front Pointer  จ านวน 1 ชุด 
3.5 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจับยึดตรึงผู้ป่วยในการฉายรังสี 
 3.5.1 ชนิด Carbon fiber  แบบ Multi-purpose Baseplate  ครบชุด  จ านวน  3  ชุด 
 3.5.2 มีชุดรองขาผู้ป่วย (Leg Support)  จ านวน 1 ชุด 
 3.5.3 ชุดอุปกรณ์ฉายรังสีเต้านม (Breast  borad) ชนิด Carbon Fiber ที่สามารถปรับมุม 
                    เอียงได ้ครบชุด จ านวน 1 ชุด 

    3.5.4     มีแผ่น  thermoplastic  ส าหรับบริเวณ Hip และ Pelvic    จ านวน 20  แผ่น 
 3.6   มีชุดอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบคุณภาพประจ าวัน จ านวน 1ชุด 
    3.6.1      มีหัววัดรังสี (Detector) ชนิด   air-vented ionization chambers จ านวน 13    
                                หัววัดหรือมากกว่า 
    3.6.2     สามารถใช้วัดขนาดพ้ืนล ารังสีขนาด 10 x10 ตารางเซนติเมตร และขนาด 20 x20  
        ตารางเซนติเมตร  ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  
    3.6.3   มีจอแสดงผลเป็นแบบ TFT  
    3.6.4   สามารถใช้ได้กับรังสีชนิดโฟตอน และรังสีอิเลคตรอน ได้ 
    3.6.5   มีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ค่าปริมาณรังสี  พร้อม 
                                สายสญัญาณส าหรบัเชื่อมตอ่ 
  
4 การติดตั้ง 

4.1 บริษัทจะต้องท าการติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคนี้ โดยช่างจากบริษัทฯ ผู้ผลิต  หรือช่างผู้ช านาญที่
มีประสบการณ์ในการติดตั้งและได้ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต 

4.2 บริษัทจะต้องท าการติดตั้งเครื่องฯ ในห้องท่ีทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กลุ่มงานรังสีรักษาได้
จัดเตรียมไว้ และบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
หรือปรับปรุงห้อง เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถป้องกัน
อันตรายรังสีได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน  

4.3 บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับเครื่องเร่งอนุภาค
ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องฟอกอากาศ, ตู้, โต๊ะ 
และชั้นส าหรับอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องนี้พร้อมทั้งตกแต่งห้องฉายรังสีและ
ห้องควบคุมเครื่องให้ได้มาตรฐานเหมาะแก่การใช้งาน และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  



4.4 บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบความปลอดภัยต่าง ๆ (Safety Interlock)   
ที่ท างานสัมพันธ์กับการท างานของเครื่องเร่งอนุภาค 

4.5 บริษัทจะต้องติดตั้งสัญญาณไฟหน้าห้องเครื่องเร่งอนุภาค เพ่ือแสดงสัญญาณว่าเครื่องก าลังใช้
งาน 

4.6 บริษัทผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลลักษณะการกระจายล ารังสี ( Depth Dose, Beam 
Profile  และ Isodose Chart) ของรังสีโฟตอน และข้อมูลอื่นๆ ตามท่ีหน่วยงานต้องการ
รวมทั้งจะต้องน าข้อมูลเข้าเครื่องวางแผนการรักษาทุกเครื่องที่หน่วยงานใช้งานอยู่ให้
เรียบร้อย และสามารถใช้งานในการวางแผนการรักษาได้ดี 

4.7 บริษัทฯจะต้องท าการเชื่อมต่อระบบบันทึกและทวนสอบข้อมูลฉายรังสี (Record และ 
Verification) กับชุดควบคุมเครื่องฉายรังสีให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.8 บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่อง (Spare part) พร้อมตู้เก็บ 
4.9 มีคู่มือการใช้งาน (Operating Manual) และคู่มือการซ่อมบ ารุง (Service Manual) 

ภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด 
4.10 กรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับหน่วยงานอันสืบ เนื่องมาจากการติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาค 

บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
5. เงื่อนไขในการพิจารณาในการจัดซื้อ 

5.1 เครื่องเร่งอนุภาคและอุปกรณ์ประกอบจะต้องเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็น  
       ผลิตภัณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานสากลของอุปกรณ์นัน้ๆ 

5.2 บริษัทฯผู้ขายต้องเป็นผู้แทนจ าหน่ายเครื่องเร่งอนุภาคจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และมี 
   หนังสือรับรองมาแสดง  
5.3 บริษัทผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

      5.3.1   บริษัทฯต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องและอุปกรณ์ทุกอย่าง เป็นระยะ  
        เวลา 1 ปี  นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับเครื่อง โดยไม่คิดค่า     
        ใช้จา่ยใดๆทัง้สิ้น  
    5.3.2   บริษัทฯต้องให้สิทธิการใช้ โปรแกรม(Software) ที่เสนอขายตลอดอายุการใช้งาน

ของเครื่อง กรณีท่ีมีการ Update โปรแกรมในระหว่างประกันเครื่องทางบริษัทฯ
จะต้องด าเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

      5.3.3   บริษัทฯต้องรับประกันในส่วนของ Wave  Guide  เป็นเวลา 2  ปี และในส่วนของ   
        Magnetron  เป็นเวลา 2  ปี  
      5.3.4   กรณีที่แผงวงจรอิเลคโทรนิคเสีย บริษัทฯ จะเปลี่ยนแผงใหม่ทั้งแผง (จะไม่ท าการ

ซ่อมหรือเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์บนแผงตลอดระยะเวลาประกัน) 
      5.3.5   ในช่วงระยะเวลารับประกัน บริษัทจะเป็นผู้จัดส่งช่างมาตรวจเช็คเครื่องและ  
                                 ระบบต่างๆ อยา่งนอ้ยทุก 3 เดือน โดยช่างจะต้องผ่านการอบรมจาก บริษัทฯ  



                                ผูผ้ลิต และมีประสบการณ์ในการซ่อมเครือ่งเร่งอนภุาค 
    5.3.6   ในการแก้ไขซ่อมแซมเพ่ือให้ระบบต่างๆ สามารถท างานได้ดีตามปกติ  จะต้อง

กระท าโดยเร็วที่สุด และช่างจะต้องมาซ่อมภายใน 3 วันท าการหลังจากได้รับแจ้ง 
ตลอดระยะเวลาประกัน โดยที่ระยะเวลาที่ใช้ซ่อมแต่ละครั้ง จะต้องไม่นานเกิน 5 
วันท าการ ถ้าหากเกินทางบริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับวันละ 5,000 บาท หรือ
ภายใน 1 ปี ที่เครื่องใช้การไม่ได้ (Down time) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 วันท า
การ ถ้าเกินต้องเสียค่าปรับวันละ 5,000 บาท หรือจะยืดอายุการรับประกันของ
เครื่องเท่ากับจ านวนวันที่เกิน ทั้งนี้ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของทางหน่วยงานว่าจะเลือก
อย่างใด 

   5.4  บริษัทฯผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องเร่งอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน 270 วัน นับถัดจาก 
       วันลงนามในสัญญา  

  5.5 บริษัทฯผู้ขายรับผิดชอบในการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถใช้งานและ  
            บ ารงุรักษาเครือ่งเร่งอนภุาค และอุปกรณ์ท่ีอ่ืนๆ ได้ 

    5.6   บริษัทฯผู้ขายจะต้องเสนอราคาค่าบ ารุงรักษาแบบรวมอะไหล่และแบบไม่ร่วมอะไหล่เป็น  
     เวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  นับถัดจากหมดสัญญารับประกัน  ให้กรรมการประกวดราคา  
                    พิจารณา 
    5.7     เครื่องเร่งอนุภาคท่ีบริษัทฯ เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ของอเมริกาเหนือ  และยุโรป   
                    ตะวันตก 
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