






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ    จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)  จํานวน  20  รายการ              .           
                      (ตามรายการแนบท้าย)                                                                               . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย       กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์                                    .  
    ส่วนราชการ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ            .  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   17,132,800.00                         บาท.                                           
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี       25 สิงหาคม 2565                                       . 
    เป็นเงิน             17,132,500.00              บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                -              บาท
5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาตํ่าสุด) 
    5.1  บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด                                                                      . 
    5.2  บริษัท ฮอสพิเมดิคัล ซิสเต็ม จํากัด                                                                           .          
    5.3  บริษัท รัชวิภา พลัส จํากัด                                                                                     .     
6. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง  
    6.1  นางศราวรรณ    ศรวีานิชวิพัฒน์             ตําแหน่ง    นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ                  .                         
.                                                                            ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา                .                         
    6.2  นางสาวภาวิดา   วัธนธาดา                   ตําแหน่ง    นายแพทย์ปฏิบัติการ                         .     
    6.3  นายสุนทร         ถาวรวันชัย                 ตําแหน่ง    นักรังสีการแพทย์ชํานาญการพิเศษ         .                            
                                                                             ด้านบริการทางวิชาการ                       .                                                             
   6.4  นายชวลิต          แซ่กัม                        ตําแหน่ง    นักรังสีการแพทย์ชํานาญการ                ....
                                                                             ด้านบริการทางวิชาการ                       .                                 
   6.5  นางสาวณัฐธิดา   ว่องไวพาณิชย์               ตําแหน่ง   นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ                 .                            
.       . 

    

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 

                        (ลงชื่อ)                                            ประธานกรรมการ 
 (  นางศราวรรณ  ศรีวานิชวิพัฒน์ ) 

  

(ลงชื่อ)                                        กรรมการ           (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
  ( นางสาวภาวิดา  วัธนธาดา )              (  นายสุนทร  ถาวรวันชัย  ) 

  

(ลงชื่อ)                                        กรรมการ           (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
 ( นายชวลิต  แซ่กัม )              ( นางสาวณัฐธิดา  ว่องไวพาณิชย์ ) 

 
 



รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน 20 รายการ 

ลําดับ 
รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 

Scan)  
รหัส

รายการ 

ราคาค่าตรวจ ราคากลาง จํานวน 
คิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 

(บาท) 
เงื่อนไขข้อบ่งชี้การเบิก / หมายเหตุ 

 
กรมบัญชีกลาง 

จ้างเหมา
ตรวจ 

การตรวจ 

(บาท) (บาท) (ครั้ง) 
1 CT Brain NC  44101 3,500 700 50 

 
35,000   

 

2 CT Brain with CM 44102 5,000 1,250 250   312,500   
 

3 CT Neck  44250 6,000 1,500 250 
 

375,000 
ครอบคลมุการตรวจ nasopharynx, 
oropharynx, oral cavity salivary nds, 
thyroid gland และ parathyroid glands 

 

4 CT Larynx (or CT Vocal cord paralysis) 44260 6,000 1,500 1   1,500   
 

5 CT Paranasal sinuses without contrast 44233 3,500 875 10 
 

8,750   
 

6 CT Paranasal sinuses with contrast 44234 5,000 1,250 10   12,500   
 

7 CT Chest with contrast   44301 6,000 1,500 3,080   4,620,000   
 

8 CT Chest without contrast  44303 4,000 1,000 50   50,000   
 

9 CTA Pulmonary artery 44311 12,000 3,000 75   225,000   
 

10 CTA Chest 44310 12,000 3,000 25   75,000   
 

11 CTA Abdominal aorta 44423 12,000 3,000 10   30,000   
 

12 CT Upper abdomen  44501 6,000 1,500 2,080   3,120,000 
กรณีมีการตรวจรายการ CT Upper 
abdomen และ CT Lower abdomen 
พร้อมกัน ให้เบิกรวม  ในอัตราไมเ่กิน CT 
Whole abdomen 

 

13 CT Lower abdomen 44502 6,000 1,500 250   375,000 
 

14 CT Whole abdomen  44503 10,000 2,500 2,750   6,875,000   
 

15 CT Urinary tract (or KUB) 44610 6,000 1,500 10   15,000   
 

16 CT Temporal bone (including internal acoustic canals) 44220 5,000 1,250 1   1,250   
 

17 CT Orbits  44210 5,000 1,250 1   1,250   
 

18 CTA: UpperExtremities (peripheral runoff)  44750 12,000 3,000 5   15,000   
 

19 CTA: LowerExtremities (peripheral runoff)  44760 15,000 3,750 5   18,750   
 

20 Additional multiphase 44005 1,000 200 4,830   966,000   
 

    รวมทั้งสิ้น 13,743 ครั้ง 17,132,500.00 บาท 
 

 



รายละเอียดการจา้งเหมาบรกิารตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน 20 รายการ 

1.ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยกรมการแพทย์มีนโยบายให้ผู้ป่วยท่ีมาเข้ารับบริการตรวจรักษากับโรงพยาบาลหรือ

สถาบันต่าง ๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยต่าง ๆ เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(CT Scan) หรือการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ผ่านระบบการนัดตรวจแบบ Online (The One DMS) ได้ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการให้สามารถรองรับการให้บริการตรวจ
ต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

รวมท้ังโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็วทันต่อการรักษาและเป็นไปตามนโยบายการ
ลดระยะเวลาการรอคอยและการเข้าถึงกระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว 

3.รายละเอียดการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  
3.1  ผู้รับจ้างต้องเปิดให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ความเร็วสูง 64 ภาพ (X.55) ผลิตภัณฑ์ Toshiba S/N:NCA 1162347 หมายเลขครุภัณฑ์ 6525-004-
0030/54-001 ของกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

3.2  ผู้รับจ้างต้องเปิดให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ วันจันทร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา
08.00 - 24.00 น. หรือตามวัน เวลาท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติกําหนด  

3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหานักรังสีการแพทย์ ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์
การปฏิบัติงานด้านการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คนเพ่ือให้บริการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตามวันและเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 คน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน ในการเตรียมตัวและดูแลคนไข้ท่ีเข้ารับ
การตรวจในแต่ละวัน ตามวันและเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

3.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาแพทย์หรือรังสีแพทย์ ปฏิบัติงานดูแลคนไข้ประจําห้องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์จํานวน 1 คน ตลอดช่วงเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

3.6 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหารังสีแพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองวุฒิบัตร
ด้านสาขารังสีวินิจฉัย อนุสาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อทําหน้าที่รายงานผลการตรวจ
ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.7 ผู้รับจ้างเหมาต้องรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัด และต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ของผู้ป่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้สั่งตรวจหรือผู้ป่วย 

 
 

  (ลงชื่อ)…….…………………………………………..ประธานกรรมการ 
  ( นางศราวรรณ  ศรีวานิชวิพัฒน์ ) 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………..กรรมการ             (ลงชื่อ)……………………………………………..กรรมการ 
 ( นางสาวภาวิดา  วัธนธาดา ) ( นายสุนทร  ถาวรวันชัย ) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………..กรรมการ             (ลงชื่อ)……………………………………………..กรรมการ 
 ( นายชวลิต  แซ่กัม ) ( นางสาวณัฐธิดา  ว่องไวพาณิชย์ ) 
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3.8 ผู้รับจ้างเหมาต้องยินยอมให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงแพทย์ผู้สั่งตรวจหรือเจ้าหน้าท่ีรังสีวินิจฉัย ติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขท่ีได้แจ้งไว้ในวันทําสัญญา
ตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีท่ีต้องการผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เร่งด่วน 

3.9 ผู้รับจ้างเหมาต้องดําเนินการรายงานผลเปรียบเทียบกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT Scan) เดิมท่ีมีอยู่ในระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบันทึกรายงานผลการตรวจผ่านโปรแกรม
รายงานผลของงานรังสีวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยวิธีการแบบ onsite หรือแบบ online หรือ
แบบ TeleRadiology 

3.10 ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบบริหารจัดการการรายงานผลการตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 
72 ชั่วโมงนับถัดจากวันท่ีเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

3.11 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ีธุรการเพ่ือให้บริการนัดตรวจลงทะเบียนคนไข้ท่ีเข้ารับ
บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

3.12 ระยะเวลาของสัญญาเริ่มเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน 20 รายการ จํานวนครั้งของแต่ละรายการสามารถปรับได้ตามจํานวนผู้ป่วย 
ท่ีเข้ารับการตรวจจริง แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมท้ังหมดท่ีประกวดราคาได้ และค่าจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) แต่ละรายการต้องไม่สูงกว่าราคาท่ีประมูลได้ 

3.13 กรณีผู้รับจ้างเหมาผิดสัญญาไม่สามารถรายงานผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT Scan) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ (ภายใน 72 ชั่วโมง) ผู้รับจ้างยินยอมให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติทําการเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เฉพาะท่ีเกิดข้ึนจริงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเท่านั้น 
ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติขัดข้อง ไม่สามารถ log in เข้าใช้งานได้ 

3.14 ผู้รับจ้างเหมาต้องทําการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภายใต้มาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์
ท่ีผู้รับจ้างได้รับการรับรอง และใช้ Protocol การตรวจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใต้การกํากับดูแล
ของงานรังสีวินิจฉัยก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง 

3.15 ผู้รับจ้างเหมาต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ระดับ JCI หรือ
HA หรือมีประสบการณ์ในการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กับโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงาน
ทางราชการไม่น้อยกว่า 10 แห่ง โดยแนบเอกสารหลักฐานในวันท่ีเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

3.16 ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ท่ีใช้ในการให้บริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เช่น สําลี เข็มฉีดยา หลอดฉีดยา ถุงมือ หรือตามท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติกําหนด 

3.17 ผู้รับจ้างเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหา Hard disk (RAID 5) สําหรับ
จัดเก็บภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในระบบ PACS เพ่ิมเติมจากของเดิมท่ีมีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้งานไม่น้อยกว่า
เดือนละ 100 GB ตลอดอายุของสัญญาจ้างเหมา 

 
 
 

 (ลงชื่อ)…….…………………………………………..ประธานกรรมการ 
  ( นางศราวรรณ  ศรีวานิชวิพัฒน์ ) 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………..กรรมการ             (ลงชื่อ)……………………………………………..กรรมการ 
 ( นางสาวภาวิดา  วัธนธาดา ) ( นายสุนทร  ถาวรวันชัย ) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………..กรรมการ             (ลงชื่อ)……………………………………………..กรรมการ 
 ( นายชวลิต  แซ่กัม ) ( นางสาวณัฐธิดา  ว่องไวพาณิชย์ ) 
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3.18 ผู้รับจ้างเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามจํานวนหน่วย
ท่ีใช้งานจริงจากมิเตอร์ไฟฟ้าประจําสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีติดต้ังไว้แล้ว ในอัตราท่ีการไฟฟ้านครหลวงกําหนด 

3.19 สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นผู้จัดหาสารทึบรังสี ชนิด Non ionic ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยรังสีแพทย์
เป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมสําหรับการตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละราย 

3.20 ผู้รับจ้างเหมาต้องให้ความร่วมมือกับงานรังสีวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ
เตรียมพร้อมท้ังบุคลากรและอุปกรณ์ในการให้บริการคนไข้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

3.21 ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษารายปีของเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ของงานรังสีวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างท่ีลงนาม 

3.22 หากเกิดกรณีท่ีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติชํารุดเสียหาย
จนไม่สามารถให้บริการได้ ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุง พร้อมท้ังจัดหาอะไหล่
ทดแทนส่วนท่ีเสียหายทุกชิ้นส่วน ครอบคลุมถึงเครื่องฉีดสารทึบรังสี หลอดเอกซเรย์ และอุปกรณ์รับภาพ 
(Detector) 

3.23 หากเกิดกรณีท่ีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติชํารุดเสียหาย
จนไม่สามารถให้บริการได้ ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหาสถานท่ีอ่ืน ตลอดจนรับ-ส่งและดูแลจนเสร็จสิ้น เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยเร็วท่ีสุดและทันต่อการเข้ารับการตรวจรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
เพ่ิมเติมจากสัญญาการจ้างเหมาท่ีกําหนดจนกว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะใช้งาน
ได้ตามปกติ 

3.24 หากมีการตรวจพบว่ามีการกระทําผิดเง่ือนไขหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดการจ้างเหมา
บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ได้ทันที 

 
 

คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง 
 

 
 

(ลงชื่อ)…….................……………………...……………..………..ประธานกรรมการ 
 ( นางศราวรรณ  ศรีวานิชวิพัฒน์ ) 

 
(ลงชื่อ) …….................……………………...……………..………..กรรมการ (ลงชื่อ) …….................……………………...……………..………..กรรมการ 
 ( นางสาวภาวิดา  วัธนธาดา ) ( นายสุนทร  ถาวรวันชัย ) 
 
(ลงชื่อ) …….................……………………...……………..………..กรรมการ (ลงชื่อ) …….................……………………...……………..………..กรรมการ 
 ( นายชวลิต  แซ่กัม ) ( นางสาวณัฐธิดา  ว่องไวพาณิชย์ ) 
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รายการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน 20 รายการ 
 

ลําดับ รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 

จํานวน 
การตรวจ 

(ครั้ง) 

เง่ือนไขข้อบ่งช้ีการเบิก /หมายเหตุ 

1 CT Brain NC  50  
2 CT Brain with CM 250  
3 CT Neck  250 ครอบคลุมการตรวจ

nasopharynx,oropharynx,oral 
cavity salivary glands,thyroid 
gland และ parathyroid glands 

4 CT Larynx (or CT Vocal cord paralysis) 1  
5 CT Paranasal sinuses without contrast 10  
6 CT Paranasal sinuses with contrast 10  
7 CT Chest with contrast   3,080  
8 CT Chest without contrast  50  
9 CTA Pulmonary artery 75  

10 CTA Chest 25  
11 CTA Abdominal aorta 10  
12 CT Upper abdomen  2,080 กรณีมีการตรวจรายการ CT Upper 

abdomen และ CT Lower 
abdomen พร้อมกัน ให้เบิกรวม     
ในอัตราไม่เกิน CT Whole abdomen

13 CT Lower abdomen 250  
14 CT Whole abdomen  2,750  
15 CT Urinary tract (or KUB) 10  
16 CT Temporal bone (including internal 

acoustic canals) 
1  

17 CT Orbits  1  
18 CTA: UpperExtremities (peripheral runoff)  5  
19 CTA: LowerExtremities (peripheral runoff)  5  
20 Additional multiphase 4,830  
 รวม 13,743 ครั้ง 
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