




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 
1. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) จ านวน 11 รายการ       .  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์                                    . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          2,499,120.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                                                              . 
    เป็นเงิน          2,499,120.00             บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1     บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จ ากัด                                                  . 
    5.2     บริษัท รัชวิภา พลสั จ ากัด                                                     . 
    5.3                                                                                          . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางศราวรรณ       บุญลิขิต             ต าแหน่ง        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                . 
                                                                          ด้านเวชกรรม สาขารังสีวทิยา              .                                                                        
    6.2  นายสุนทร          ถาวรวันชัย         ต าแหน่ง        นักรังสีการแพทยช์ านาญการพิเศษ        . 
                                                                          ด้านบริการทางวิชาการ                     .                                                                                                                 
    6.3  นางสาวพัชรีย์      ชว่ยเกิด            ต าแหน่ง        นักรังสีการแพทย์ช านาญการ               . 
                                                                          ด้านบริการทางวิชาการ                     .       
 

 

 

 

 

    (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (          นางศราวรรณ   บุญลิขิต ) 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (          นายสุนทร    ถาวรวนัชัย ) 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (          นางสาวพัชรีย์   ชว่ยเกิด ) 
 

  



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะการจา้งเหมาบรกิารตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร ์(CT scan)  
จ านวน 11 รายการ 

1. ความเปน็มา 
 

 เนื่องด้วยกรมการแพทย์มีนโยบายให้ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการตรวจรักษากับโรงพยาบาล หรือ
สถาบันต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยต่างๆ เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(CT scan) หรือการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ผ่านระบบการนัดตรวจแบบ Online ได้ (The One 
DMS) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการให้สามารถรองรับ    
การให้บริการตรวจต่างๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน  

2. วตัถปุระสงค ์
 

 เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการรักษาและเป็นไปตามนโยบาย        
ลดระยะเวลาการรอคอยและการเข้าถึงกระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว 
 

3. รายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะการจา้งเหมาบรกิารตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร ์  
3.1 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหานักรังสีการแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์    

การปฏิบัติงานด้านการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมทั้งต้องจัดหาพยาบาล
วิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพ่ือดูแลคนไข้ที่เข้ารับการตรวจในแต่ละวัน ปฏิบัติงาน 
โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ของงานรังสีวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00 – 24.00 น. หรือตามวัน เวลาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ก าหนด  

3.2 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหาแพทย์หรือรังสีแพทย์ปฏิบัติงานดูแลคนไข้ ประจ าห้องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน ตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ 

3.3 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหารังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองวุฒิบัตร ด้านสาขารังสี
วินิจฉัย อนุสาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพ่ือท าหน้าที่รายงานผลการตรวจให้
สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 3.4 ผู้รับจ้างเหมาต้องรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัด และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย
       ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้สั่งตรวจหรือผู้ป่วย 

๓.5 ผู้รับจ้างเหมาต้องยินยอมให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายรวมถึงแพทย์   
ผู้สั่งตรวจ หรือเจ้าหน้าที่รังสีวินิจฉัย ติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ได้แจ้งไว้ในวันท าสัญญา
ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ต้องการผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เร่งด่วน     

3.6 ผู้รับจ้างเหมาต้องด าเนินการรายงานผลเปรียบเทียบกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (CT scan) 
เดิมที่มีอยู่ในระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบันทึกรายงานผลการตรวจ ผ่าน
โปรแกรมรายงานผลของงานรังสีวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีการแบบ onsite หรือ
แบบ online หรือแบบ Tele Radiology   

(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
 (     นางศราวรรณ  บุญลิขิต ) 
 
(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)................................... .................กรรมการ 
 (     นายสุนทร  ถาวรวันชัย )    (    นางสาวพัชรีย์  ช่วยเกิด )    
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3.7 ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบด าเนินการรายงานผลให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง นับถัดจากวันที่      

เข้ารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
3.8 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการนัด

ตรวจแบบ Online จ านวน 2 คน 
3.9 ระยะเวลาของสัญญาเริ่มเดือนกันยายน 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 11 รายการ 

รวมกันไม่มากกว่า 1,160 ครั้ง โดยจ านวนครั้งของแต่ละรายการสามารถปรับได้ตามจ านวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจจริง แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งหมดที่ประกวดราคาได้ และค่าจ้างเหมา
บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) แต่ละรายการต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่ก าหนด 
ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) จ านวน 11 รายการ 
    ราคาค่าตรวจ ราคากลาง จ านวน คิดเป็นจ านวนเงิน 

ล าดับ รายการตรวจ กรมบัญชีกลาง ค่าตรวจ การตรวจ ทั้งสิ้น 
    (บาท) (บาท) (ครั้ง) (บาท) 
1 CT Brain NC 3,100 1,240 3 3,720 
2 CT Brain with CM 4,600 1,840 30 55,200 
3 CT Neck/CT Nasopharynx/CT Oral cavity/CT Thyroid/ 5,700 2,280 65 148,200 
  CT Larynx/CT Parotid  gland/CT Oropharynx/CT PNS 2 plane         
4 CT Chest/Lungs CM  5,000 2,000 200 400,000 
5 CTA for Pulmonary Emboli/CTA Chest/CTA 1 part 12,000 4,800 10 48,000 
6 CT Upper abdomen 5,000 2,000 250 500,000 
7 CT Lower abdomen 5,000 2,000 50 100,000 
8 CT Whole abdomen 9,500 3,800 300 1,140,000 
9 Additional multiphase 1,000 400 250 100,000 

10 CT Pancreas spiral/CT Kidney spiral/CT Adrenal  5,000 2,000 1 2,000 
11 CT Temporal bone/CT Orbits 2 plane/CT IAC/ 5,000 2,000 1 2,000 
  CT Extremity and joint 1 part         
  จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ (CT scan)         
  ระยะเวลา 3 เดือน เร่ิมสัญญา ก.ย. 2563 - พ.ย. 2563     1,160 2,499,120 
            

 

3.10 กรณีผู้รับจ้างเหมาผิดสัญญาไม่สามารถรายงานผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ (ภายใน 72 ชั่วโมง) ผู้รับจ้างเหมายินยอมให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
ท าการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) เฉพาะที่เกิดขึ้นจริง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

 
 
 
 
 

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

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ  
 (     นายสุนทร  ถาวรวันชัย )    (    นางสาวพัชรีย์  ช่วยเกิด ) 
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3.11 ผู้รับจ้างเหมาต้องท าการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภายใต้มาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์   

ที่ผู้รับจ้างเหมาได้รับการรับรอง และใช้ Protocol การตรวจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใต้
การก ากับดูแลของงานรังสีวินิจฉัยก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง 

3.12 ผู้รับจ้างเหมาต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ระดับ JCI หรือ HA (พร้อม
แนบเอกสารหลักฐาน) 

3.13 ผู้รับจ้างเหมาต้องมีประสบการณ์หรือผลงานการให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กับ
โรงพยาบาลของรัฐ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง (พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน)    

3.14 ผู้รับจ้างเหมาต้องด าเนินการจัดหาและติดตั้ง storage จัดเก็บภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์      
(CT scan) ในระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณการใช้งาน 
หรือไม่น้อยกว่า 2 TB (หลังจากท า RAID 1) เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการใช้งานระบบ PACS ของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ผู้รับจ้างเหมาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

3.15 ในกรณีที่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติช ารุด เสียหายจนไม่สามารถ
ให้บริการได้ ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบจัดหาสถานที่ เพ่ือให้คนไข้ได้รับการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์โดยเร็วที่สุด และทันต่อการเข้ารับการตรวจรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม
จากสัญญาการจ้างเหมาที่ก าหนดจนกว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะใช้งานได้ตามปกติ  

3.16 หากมีการตรวจพบว่ามีการกระท าผิดเงื่อนไขหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาการจ้างเหมา
บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ทันที 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะการจา้ง 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (          นางศราวรรณ   บุญลิขิต ) 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (          นายสุนทร   ถาวรวนัชัย ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (           นางสาวพัชรีย์   ช่วยเกิด ) 
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