
 
 

ขอบเขตของงาน( Terms of Reference: TOR ) 
การจัดซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) 

จ านวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานราชการที่ กองรังสีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหารอากาศ 

๑. หลักการและเหตุผล 
            โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ     
ตอนเหนือ  เป็นศูนย์กลางการตรวจและรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน   นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ผลิตแพทย์และฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในสาขาต่างๆ จึงเป็นผลให้มี
จ านวนผู้ป่วยมารับบริการเป็นจ านวนมากทั้งผู้ป่วยนอก ( OPD ) และผู้ป่วยใน ( Ward ) 

                                  ในขณะนี้ไดมี้การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลควบคูไ่ปกับการพัฒนาการรักษาพยาบาล
จนสามารถยกระดับเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง มี  Excellent Centers  ส าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต และผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ  ในปี ๒๕๕๕ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.          
ได้พัฒนาการให้บริการทางรังสีวิทยาเป็นระบบดิจิตอลระยะแรก   ซึ่งเกิดผลดีต่อกระบวนการรักษาพยาบาล  
ประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทางรังสีวิทยาเข้ากับระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลได้ในทันที   แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของวงเงินในครั้งนั้นจึงยังไม่สามารถจัดหา        
ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล ( PACS ) ที่มีสมรรถนะสูง มีเพียงระบบ
บริหารโรงพยาบาล ( HIS ) ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา ( Medavis RIS ) และโปรแกรมการแสดงภาพ
ระดับพ้ืนฐาน ( E-film ) 
                ในห้วงเวลา ๒ ปีนี้ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. และกองรังสีกรรมได้ท างาน
ร่วมกันมาตลอดในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด ความแม่นย าในการบ่งชี้      
การตอบสนองยาเคมีบ าบัดมีความเชื่อมโยงไปถึงโอกาสการได้รับการรักษาต่อเนื่องของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมี
การตรวจสอบการเบิกจ่ายยาเคมีบ าบัดโดยกรมบัญชีกลางซึ่งเชื่อถือและให้ความส าคัญกับระบบ  RECIST 
CRITERIA  ( ระบบการประเมินการตอบสนองการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด )  ด้วยเหตุดังกล่าว
กองรังสีกรรมจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล  
(PACS) ที่สามารถท าให้การประเมินติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งรวมถึงโรคอ่ืนๆเป็นไปอย่างแม่นย า
และมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือเพ่ือสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้เกิดความสมบูรณ์ของการเป็น 
Excellent Centers มีความคล่องตัวในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลใน
การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงและสถาบันฝึกอบรมแพทย์ที่มีคุณภาพระดับประเทศ 

      ๒.  วัตถุประสงค์  
            ๒.๑  เพ่ือให้ได้ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล ( PACS ) ที่ม ี

                      สมรรถนะสูง 
                               ๒.๒  เพ่ือคงความพร้อมของการสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และ   

ผู้ป่วยใน ( Ward ) 
            ๒.๓ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการวินิ จฉั ยทางรังสีวิทยาเป็นระบบดิจิตอลแบบสมบูรณ์  รองรับ  
Excellent Centers  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลในการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงของ
ประเทศ และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ที่มีคุณภาพระดับประเทศ 

 



         ๓.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

              ๓.๑  ให้บริการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ  สามารถส่งภาพเอกซเรย์รวมถึงผล
การวินิจฉัยจากรังสีแพทย์ผ่านทางระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลไปยังแพทย์ผู้ส่งตรวจ ไม่มีขั้นตอนของ     
การล้างฟิล์มหรือหาซองฟิล์ม  สามารถรองรับจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นจ านวนมาก แพทย์ผู้ส่งตรวจ
สามารถวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว 
                ๓.๒  การประเมินติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจะสามารถท าได้ง่าย   เป็นที่ยอมรับจาก
กรมบัญชีกลาง และมีความยุติธรรมต่อผู้ป่วย 

          ๓.๓   บัณฑิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ มีความรู้เพิ่มขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
การบริการและการรักษาผู้ป่วย 

          ๓.๔   พัฒนางานด้านการเรียนการสอน    ให้สมกับการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ที่มีคุณภาพ
ระดับประเทศ      
         ๔.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                ๔.๑  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
                ๔.๒   ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
           ๔.๓ ..ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
           ๔.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแล้ว 
           ๔.๕. . ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือเป็น 
บริษัทผู้ผลิตเอง 
           ๔.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงว่ามีทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรมและมีความช านาญ
ในการติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องมือชนิดนี้     
                ๔.๗  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที๓่) 
พ.ศ.๒๕๕๕ 
       ๔.๘  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญช ี  
กลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
       ๔.๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า       
ไม่เกินสามหมื่นบาทสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้  
                ๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงว่าชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทาง
รังสีด้วยระบบดิจิตอล ( PACS) ที่เสนอมา ได้ผ่านการทดสอบการเชื่อมต่อระบบกับระบบสารสนเทศทางรังสี
วิทยา (RIS / Medavis )  ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแล้วและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



          ๕.  แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
           ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย ์พอ. ที่  ๒๘/๕๗  
ชื่อพัสดุ  ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) 

๑.  วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ใช้ส าหรับงานทางด้านรังสีกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ของระบบจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีเดิมที่ รพ .ภูมิพลอดุลยเดช พอ . ใช้งานอยู่ในปัจจุบันต้องสามารถ
ท างานและเชื่อมต่อกับระบบบริหารโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ .(HIS) และ ระบบสารสนเทศทางรังสี
วิทยา (Medavis RIS) ที่ รพ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ (Fully Integration)  

๒.  ขีดความสามารถและสมรรถนะท่ีต้องการ  ประกอบด้วย 

   ๒.๑  ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จ านวน ๑ ชุด  

มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

                   ๒.๑.๑ สามารถท างาน แสดงภาพ, บันทึกผลการวินิจฉัย, แสดงผลการวินิจฉัย ส าหรับ รังสีแพทย์ 
          ในการวนิจิฉัยรอยโรคมะเรง็ (Lesion Management) ส าหรับภาพ CT และ MRI ต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิค

อย่างน้อยดังนี้ 
                     ๒.๑.๑.๑  สามารถท า Semi-Auto Lesion Management ได้ โดยเป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
ของ ระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ 

                     ๒.๑.๑.๒  มีเครื่องมือใช้ในการวัดและประเมินเพ่ือติดตามผลการรักษารอยโรค (Lesion) 
หรือ ก้อนมะเร็ง (Tumors) จากภาพทางรังสีของ CT และ MRI 

                                   ๒.๑.๑.๓  มีเครื่องมือในการแบ่งเลือกภาพเป็นช่วง โดยเลือกเฉพาะตัวพยาธิสภาพได้ โดย
อัตโนมัติ ส าหรับรอยโรคของตับ ปอด และส่วนอื่นๆ เช่น สมอง เป็นต้น สามารถวัดค านวณขนาด 
(Dimension) และปริมาตร (Volume) ได้ 

                                   ๒.๑.๑.๔  สามารถท าการเปรียบเทียบภาพและผลการวัดของรอยโรคครั้งก่อน กับปัจจุบันได้
โดยอัตโนมัติ 

๒.๑.๑.๕  สามารถค านวณการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการประเมินปริมาตรขนาด เมื่อ
เวลาผ่านไปของก้อนมะเร็ง หรือรอยโรค 

๒.๑.๑.๖   สามารถรายงานการวินิจฉัย เปรียบเทียบข้อมูลครั้งก่อน กับปัจจุบัน ในรูปแบบ
ตารางเปรียบเทียบ ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ และรูปแบบกราฟได้ 

๒.๑.๑.๗  รังสีแพทย์สามารถท างานบนซอฟแวร์ พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 8 Workstation 

                  ๒.๑.๒ สามารถท างาน แสดงภาพ, บันทึกผลการวินิจฉัย, แสดงผลการวินิจฉัย ส าหรับ รังสีแพทย์ 
        ในการท า Volume Matching และ Tissue Definition เพ่ือการวินิจฉัยรอยโรคปอดและอวัยวะอ่ืนๆ 
        มีคุณสมบตัอิยา่งนอ้ยดังนี้ 

                                   ๒.๑.๒.๑   สามารถเปรียบเทียบข้อมูล Volumetric Data ด้วยเทคโนโลยี Streamline ซ่ึง
สามารถใช้ได้ท้ังใน MPR Mode และ Volume Rendering Mode 



๒.๑.๒.๒   มีเทคโนโลยีการหลอมรวมภาพ (Image Fusion) ซึ่งเป็นการรวมกันของภาพจาก
การตรวจ ๒ ชนิด คือ CT/CT, MRI/MRI หรือ CT/MRI 

๒.๑.๒.๓  มีโครงร่างแสดงภาพเฉพาะ ส าหรับการเปรียบเทียบภาพจากการตรวจครั้งปัจจุบัน 
กับการตรวจครั้งก่อน  ซึ่งสนับสนุนการเลื่อนภาพไปพร้อมกัน (Synchronization) โดยอัตโนมัติ ของบริเวณท่ี
สนใจ (Region of interest, ROI) รวมถึงการขยายภาพ (Zoom) เพ่ือให้การเปรียบเทียบพยาธิสภาพ 
(Correlation) ง่ายขึ้น 

                                   ๒.๑.๒.๔  รังสีแพทย์ผู้ใช้งาน ต้องสามารถจัดท าโครงร่างการแสดงภาพของตนเอง 
“Configurable Display Options” ไว้ล่วงหน้าได้ 

๒.๑.๓ สามารถท างาน แสดงภาพ , บันทึกผลการวินิจฉัย, แสดงผลการวินิจฉัย ส าหรับ รังสีแพทย์
และแพทย์เฉพาะทาง มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

                                   ๒.๑.๓.๑   สามารถปรับการวางภาพเพ่ือเปรียบเทียบในรูปแบบต่างๆ (Display Protocol) 
เช่น ภาพเอกซเรย์ทั่วไป , Ultrasound, CT, MRI, ภาพเอกซเรย์เต้านม เป็นต้น ตามความต้องการของรังสี
แพทย์และแพทย์เฉพาะทาง ได้โดยอัตโนมัติ 

                                   ๒.๑.๓.๒  มีการแจ้งเตือนภาพท่ียังไม่ได้บันทึกผลการวินิจฉัยล่าสุด เพ่ือให้แน่ใจว่าแพทย์
ผู้ใช้งานดูภาพครบทั้งหมด โดยการแจ้งเตือนจะปรากฏอยู่ตลอดระยะเวลาที่ แพทย์ผู้ใช้งานวินิจฉัยภาพ 
รวมทั้งขณะพยายามปิดภาพ 

                                   ๒.๑.๓.๓  สามารถท า Key Image ได้โดยสามารถ Mark key Image แต่ละภาพและเลือก
เป็นแบบ Series 

                                   ๒.๑.๓.๔  สามารถจัดเก็บไฟล์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (Teaching File) ซึ่งระบบต้องท า
การลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยออกโดยอัตโนมัติ และสามารถใส่ ACR Code, Angiography Codes ได้ 

๒.๑.๓.๕  สามารถท าการแยก Folder ต่างๆ ได้ เช่น Folder Unread Today เมื่อภาพของ
วันปัจจุบัน ถูกส่งมาจากเครื่อง CR หรือ DR ระบบจะท าการจัดเก็บภาพเข้าไปใน Folder นั้นโดยอัตโนมัติ 
เป็นต้น แพทย์สามารถ Log on เข้าสู่ระบบ และเรียกดูภาพใน Folder นั้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ที่อยู่ในระบบเครือข่าย 

๒.๑.๓.๖   สามารถเปรียบเทียบภาพของผู้ป่วย หลายภาพในจอแสดงผลเดียวกันได้ 

                                 ๒.๑.๓.๗   สามารถ Load to Worklist ภาพผู้ป่วยพร้อมกันหลายคน เพื่อวินิจฉัย
แบบต่อเนื่องได้กรณีท า Check Up ผู้ป่วย 

                                   ๒.๑.๓.๘   สามารถท า Image Processing ภาพผู้ป่วยได้ เช่น ปรับ Contrast, Brightness, 
Rotate, Reverse, Flip และ Zoom เป็นต้น 

๒.๑.๓.๙  มีเครื่องมือในการวัดค่าต่างๆ ได้ เช่น Line Measurement, Curve 
Measurement และ Angle เป็นต้น 

๒.๑.๓.๑๐ มีเครื่องมือวัดส าหรับ Orthopedic  Application ได้แก่ Cobb Angle, Spine 
Labeling, Coxometry Measurement, Gonometry Measurement และ Pelvis Measurement 



    ๒.๑.๓.๑๑ สามารถแสดง Reference Line ในภาพ CT และ MRI ได้ 

                                   ๒.๑.๓.๑๒  สามารถท า MPR ส าหรับดูภาพ CT/MRI สลับระหว่างแกนต่างๆ Axial, 
Coronal และ Sagittal ได้ในคลิกเดียว 

                       ๒.๑.๓.๑๓  สามารถส่งข้อมูลรูปภาพ ด้วยเทคโนโลยี Steaming ท าให้การดึงรูปภาพ
เป็นไปอย่างรวดเร็วและลดการใช้ Bandwidth ในระบบ Network อีกท้ังซอฟแวร์สามารถ Check 
Bandwidth ของระบบอัตโนมัติ ถ้าระบบมี Bandwidth น้อยระบบจะท าการสั่งโดยวิธี Streaming โดย
อัตโนมัติ 

๒.๑.๔ สามารถท างาน แสดงภาพ, แสดงผลการวินิจฉัย ส าหรับแพทย์ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

                                   ๒.๑.๔.๑  รองรับการเรียกแสดงภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และ อุปกรณ์พกพา 
แบบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่าน Web Browser ได้ โดยไม่ต้องติดตั้ง ซอฟแวร์
โปรแกรมเพ่ิมเติม และภาพที่แสดงถูกต้องตามมาตรฐาน DICOM 

๒.๑.๔.๒  รองรับการเรียกแสดงภาพ CR, CT, DX, MG, NM, PT, SC, US และ XA ได้ 

๒.๑.๔.๓  สามารถเรียกแสดงภาพครั้งก่อน, ภาพปัจจุบัน และ รายงานผลการวินิจฉัย ของ
ผู้ป่วยได ้

๒.๑.๔.๔  สามารถเปรียบเทียบภาพของผู้ป่วยได้ 

๒.๑.๔.๕  สามารถเลือก Format ภาพ เป็น ๑x๑ และ ๒x๑ ได้ เป็นอย่างน้อย 

                                   ๒.๑.๔.๖  มีเครื่องมือส าหรับช่วยแสดงภาพผู้ป่วย เช่น ปรับ Contrast, Brightness, Pan, 
Flip และ Zoom เป็นต้น 

๒.๑.๔.๗  มีเครื่องมือในการวัดค่าเป็นเส้นตรง (Line Measurement) ในภาพผู้ป่วยได้ 

                                   ๒.๑.๔.๘  สามารถเลือกค่า Preset ได้ ไม่น้อยกว่า ๖ ค่า ส าหรับดูภาพ CT เพ่ือปรับภาพดู
ส่วนที่ต้องการได้ เช่น Lung, Abdomen, Bone, Liver, Spine, IAC เป็นต้น 

๒.๑.๔.๙  สามารถท า Sticky Note ได้ 

๒.๑.๔.๑๐ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน FDA ของทวีปอเมริกา เป็นอย่างน้อย 

๒.๑.๔.๑๑ ไม่จ ากัดจ านวน License ของผู้ใช้งาน (Unlimited License) 

๒.๑.๕ สามารถบริหารจัดการและจัดเก็บภาพทางรังสี ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

                                   ๒.๑.๕.๑    มีเครื่องมือในการบริหารจัดการ (Administration Tool) ผ่านทาง Web 
Browser ท าให้สามารถจัดการระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งอยู่ในระบบเดียวกันได้  

                                 ๒.๑.๕.๒ สามารถควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ผ่านกระบวนการ User Authenticate 
(User Log On) โดยสามารถก าหนดการเข้าถึงข้อมูลและใช้ทรัพยากรของระบบได้  



                                   ๒.๑.๕.๓   สามารถจัดเก็บข้อมูลกลาง ส าหรับข้อมูลทุกชนิดของผู้ป่วย ได้แก่ รูปภาพต่างๆ
(Japeg File)  ผลตรวจ Lab วิดีโอการผ่าตัด (Movies File) และสามารถเปิดดูได้พร้อม ภาพ DICOM เพ่ือ
เปรียบเทียบผลพร้อมกัน  (Side by Side) 

๒.๑.๕.๔  มี Connectivity License รองรับการเชื่อมต่อเพ่ือเรียกดูภาพรังสีจาก PACS ได้
โดยผ่านระบบบริหารโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.(HIS) และ ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Medavis 
RIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๑.๕.๕  บันทึกภาพทางรังสีของผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน DICOM 3.0 ลงแผ่น CD ได้ พร้อม
โปรแกรมการแสดงภาพ DICOM (Patient CD) 

                                   ๒.๑.๕.๖   สามารถพิมพ์ภาพทางรังสีของผู้ป่วย (DICOM Print) บนแผ่นฟิล์ม ตามมาตรฐาน 
DICOM และ พิมพ์ภาพทางรังสีออกเครื่องพิมพ์ ได้ 

                                   ๒.๑.๕.๗  ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) และฐานข้อมูลที่ใช้
เป็น Oracle 11G หรือดีกว่าพร้อมลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

๒.๑.๕.๘  ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการติดตั้งระบบ PACS ของผู้เสนอราคา ให้สามารถท างาน
แบบทดแทนกันได้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องใดเครื่องหนึ่งในสองเครื่องเกิดปัญหาขึ้น และต้อง
ท างาน ร่วมกับ ระบบบริหารโรงพยาบาล (HIS) และ ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Medavis RIS) ที่ รพ. 
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๒.๒   ชุดบริหารจัดการ (vCenter Server) จ านวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

   ๒.๒.๑   เป็นเครื่องที่มีหน่วยประมวลผล (Processor) แบบ Intel Quad-Core Xeon Processor 
หรือดีกว่า ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย 

   ๒.๒.๒   ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Intel C222 Chipset หรือดีกว่า 
   ๒.๒.๓   มีหน่วยความจ า Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB 

                        ๒.๒.๔ มีหน่วยความจ าหลัก(Memory) แบบ UDIMM PC3--12800E (1600MHz) หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB สามารถเพ่ิมขยายรวมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32  GB และใช้เทคโนโลยี Smart Memory 
รองรับการท างานแบบ ECC หรือดีกว่า 

  ๒.๒.๕   มีหน่วยควบคุมในการจัดการ RAID มาพร้อมกับเครื่อง (Integrated) รองรับการท างาน 
RAID 0, 1,และ 10 ได้เป็นอย่างน้อย 

  ๒.๒.๖ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) แบบ Non-Hot plug SATA ขนาดความจุก่อนการ 
Format ไม่น้อยกว่า 500 GB มีความเร็วในการท างานไม่น้อยกว่า ๗ ,๒๐๐ รอบต่อนาที (rpm) จ านวนไม่น้อย
กว่า ๒ หน่วย และแต่ละหน่วยมีขนาด ๓.๕ นิ้ว 

                       ๒.๒.๗   มีหน่วยเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet หรือ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐  จ านวนไม่น้อยกว่า 2 Ports 

  ๒.๒.๘   มีหน่วยเชื่อมต่อเพ่ือการควบคุม เครื่องแม่ข่าย (Remote Management)  จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 Port เพ่ือช่วยในการจัดการ กับเครื่องแม่ข่าย จากระยะไกลผ่าน Web Base Application สามารถสั่ง 
Power ON, Power OFF, Restart เครื่องแม่ข่าย, ตั้งค่าใน Bios เป็นอย่างน้อย และสามารถท า Virtual 
KVM Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Media และ Virtual 
Folder ได้ อีกทั้งรองรับการสั่งงานระยะไกล(Remote) ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet เป็นอย่างน้อย 

   ๒.๒.๙  มีช่องต่ออุปกรณ์เพ่ิมขยาย (Expansion Slots) แบบ PCI-Express 3.0 หรือดีกว่า จ านวน 



ไม่น้อยกว่า 2 Slots 

   ๒.๒.๑๐   มีหน่วยอ่านข้อมูลแผ่น DVD-RW Drive หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย  
                        ๒.๒.๑๑  มีหน่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ แบบ Serial จ านวนไม่น้อยกว่า 1 Port, แบบ USB จ านวนรวม

ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7 Ports โดยเป็นแบบ USB 3.0 อย่างน้อย 2 Ports 
                        ๒.๒.๑๒   มีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Watt 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย   
                        ๒.๒.๑๓  ชุดบริหารจัดการที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งบน  Rack โดยเฉพาะ 
พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ Rack ส าหรับใช้ในการติดตั้ง 
                        ๒.๒.๑๔  มีโปรแกรมการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของชุดบริหารจัดการ แบบ Web Base 

Application โดยสามารถท างานผ่าน Web Browser ได้, สามารถบอกสถานะของอุปกรณ์และ แจ้งเตือนสิ่ง
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ผ่านทาง SNMP และ Email ได้เป็นอย่างน้อย 

   ๒.๒.๑๕  มีการรับประกัน(Warranty) อย่างน้อย ๓ ปี ในลักษณะ On-site Service 
     ๒.๒.๑๖ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC หรือ UL โดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้อง

ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series เป็นอย่างน้อย 
                      ๒.๒.๑๗ ต้องสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Windows 2008 Server (64-bits) หรือ Windows 

2012 Server หรือ Red Hat Enterprise Linux หรือ SUSE Enterprise Linux และ VMware ได้เป็นอย่าง
น้อย 

                        ๒.๒.๑๘  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งชุดบริหารจัดการ (vCenter Server) ที่เสนอฯ ไว้ ณ ที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น ๓ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
    ๒.๓  โปรแกรมการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระบบจ าลองเสมือนจริง (Server Consolidation) 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

                     ๒.๓.๑ สามารถก าหนดคุณสมบัติทางด้าน Hardware ให้แต่ละคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual 
Machine) ได้ เช่น ก าหนดจ านวน CPU, Memory, Disk เป็นต้น 

                   ๒.๓.๒ คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่สร้างขึ้นและน ามาใช้งาน ต้องสามารถติดตั้ง 

        ระบบปฏิบตักิาร เช่น Windows หรือ Linux หรือ Solaris หรือ Novell Netware ได้เป็นอย่างน้อย 

                     ๒.๓.๓ สามารถติดตั้งใช้งานกับ Local SATA Storage หรือ Share-Storage เช่น SAN, NAS และ 
iSCSI ได้ 

    

                

                     ๒.๓.๔ สามารถท าเน็ตเวิร์คเสมือน (Vlan Tagging) กับระบบเน็ตเวิร์คที่คอมพิวเตอร์เสมือน 
(Virtual Machine) เชื่อมต่ออยู่ได้ 

                     ๒.๓.๕ สามารถให้คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ต่างๆ ท างานแบบ Virtual Machine 
File System (VMFS) เพ่ืออ่าน,เขียน Storage ส่วนกลางได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการท างานของแต่ละ 
คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) 



๒.๓.๖ สามารถท าการ Migration คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่มีผลกระทบต่อการท างาน 

๒.๓.๗ สามารถท าการ Migrate Storage จาก Storage Array เครื่องหนึ่ง ไปยัง Storage Array 
อีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่มีผลกระทบต่อการท างาน 

                   ๒.๓.๘ สามารถท า High Availability ระหว่าง ฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

          (Hardware Server) ได้ 

๒.๓.๙ สามารถย้ายการท างาน คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายเครื่องหนึ่ง ไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอีกเครื่องหนึ่ง กรณีเม่ือเกิดปัญหา เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
เสียหาย (Hardware Failure) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหาย (Server Failure) หรือ 
ระบบปฏิบัติการท างานผิดพลาด (OS Error) หรือ เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware Performance) ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เป็นอย่างน้อย 

                     ๒.๓.๑๐ สามารถจัดการ Network Card กรณีท่ีมี มากกว่า 1 Card ได้ (Teaming) เพ่ือลดความคับ
คั่งของข้อมูล (Traffic Data) ที่เข้าออก เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

                     ๒.๓.๑๑ สามารถจัดเก็บคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้ในรูปแบบทั้ง File Base และ 
Raw Device Mapping 

                   ๒.๓.๑๒ มีเครื่องมือช่วยในการย้าย ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่มีใช้งานอยู่ 
มายังระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งใหม่ 

                   ๒.๓.๑๓ มีเครื่องมือส าหรับช่วยสร้าง, แก้ไข, ส าเนา และ ลบ คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) 

                   ๒.๓ .๑๔ สามารถบริหารจัดการจากส่วนกลาง , สามารถเฝ้าดูการท างานโดยรวมทั้งของ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Physical Server) และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) อีกท้ัง
สามารถแจ้งเตือน (Alert) ปัญหาที่เกิดข้ึนและออกเป็นรายงาน (Report) ได ้

๒.๔  ชุดอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติม ชุดบริหารจัดการ ( PACS Server) เดิม ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ .   
ใช้งานอยู่ จ านวน ๒ ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

๒.๔.๑  หน่วยความจ าหลัก (Memory) แบบ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB 

๒.๔๒   อุปกรณ์ Host Bus Adapter Card (HBA Card) ที่สามารถท างานบนชุดบริหารจัดการ 

ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เพ่ือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ที่เสนอ
ได้ 

๒.๔.๓  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมทั้งหมดท่ีเสนอฯ ให้สามารถใช้งานร่วมกับ ชุด
บริหารจัดการ PACS Server ยี่ห้อ HP รุ่น ProLiant DL370 Gen6 ที่ทาง รพ. ติดตั้งใช้งานอยู่ ณ ที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น ๓ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

  ๒.๕   อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) จ านวน ๑ หน่วย มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 



๒.๕.๑   มี Dual Controller แบบ EC ที่มีหน่วยความจ า Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 GB 

                    ๒.๕.๒ มีระบบการป้องกันข้อมูลในหน่วยความจ า Cache Memory ที่ใช้หลักการ Battery-Free 
Cache Backup โดยใช้งานร่วมกับ Flash Channel หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า หรือ ดีกว่า 

๒.๕.๓   มี Host Interface แบบ Fiber Channel ความเร็วไม่น้อยกว่า 16  Gbps จ านวนไม่น้อย
กว่า 8 Ports 

๒.๕.๔   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 4 TB มีความเร็วในการท างาน 

ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที (rpm) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย 

                     ๒.๕.๕   สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) แบบ SAS และ SSD ใน Disk Enclosure 
เดียวกัน และ บริหารจัดการภายใต้หน่วยควบคุม Controller เดียวกันได้ 

                     ๒.๕.๖  สามารถรองรับการใส่หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เพ่ือขยายขนาดความจุของหน่วย
จัดเก็บข้อมูลได้ รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๙ หน่วย ในกรณีที่เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาด ๒.๕ นิ้ว 
หรือ รวมไม่น้อยกว่า ๙๖ หน่วย ในกรณีที่เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาด ๓.๕ นิ้ว 

                     ๒.๕.๗  สามารถท าการปกป้องข้อมูล โดยควบคุมการจัดการ RAID แบบ ๐, ๑, ๓, ๕, ๖, ๑๐ และ 

          ๕+๐  ได้ 

                     ๒.๕.๘   สามารถท าการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host Server) ได้ไม่น้อยกว่า  

          ๖๔ เครื่อง โดยไม่ต้องเสนอลิขสิทธิ์ License เพ่ิมเติม 

                     ๒.๕.๙   สามารถสร้าง Logical Drive ได้สูงสุด 512 LUNs และรองรับการสร้างแต่ละ LUN ขนาด  

          64TB ได้ 

๒.๕.๑๐  สามารถท า Multi-Pathing ได้ โดยไม่ต้องเสนอลิขสิทธิ์ License เพ่ิมเติม 

๒.๕.๑๑  สามารถท า Snapshot ได้ไม่น้อยกว่า ๖๔  ชุด มีความสามารถในการท า Clone Volume 
โดยความสามารถของหน่วยควบคุม Controller และรองรับการสร้าง Snapshot ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ชุด 

๒.๕.๑๒  รองรับการท า Data Replication ระหว่าง Site, รองรับการท า Storage Replication และ 

      ใช้งานร่วมกันกับโปรแกรม VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) ได้ 

๒.๕.๑๓  สามารถท างานร่วมกับฟังก์ชั่น VMware vStorage API for Array Integration (VAAI) 
ของซอฟแวร์ VMware เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ Storage ได้แก่ Full Copy or Hardware 
Assisted, Block Zeroing or Hardware Assisted Zeroing, Hardware Assisted Locking or Atomic 
Test and Set (ATS) ได้เป็นอย่างน้อย 

๒.๕.๑๔  อุปกรณ์ I/O Controller Module, หน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply) 
และ พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan) ต้องมีคุณสมบัติท างานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) 
และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap 



                     ๒.๕.๑๕  ต้องสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หรือ Linux หรือ VMware 
หรือ Hyper-V หรือ HP-UX ได้เป็นอย่างน้อย 

๒.๕.๑๖  มีการรับประกัน(Warranty) อย่างน้อย ๒ ปี ในลักษณะ On-site Service 

๒.๕.๑๗  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน เช่น FCC หรือ CE หรือ UL หรือ ISO 9000 Series เป็นอย่าง
น้อย 

                     ๒.๕.๑๘  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ที่เสนอฯ 
ไว้ ณ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น ๓ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๖   อุปกรณ์ส ารองระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก (Network - Attached Storage (NAS)) ความจุไม่น้อยกว่า  

44 TB จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

๒.๖.๑ เป็นเครื่องที่มีหน่วยประมวลผล (Processor) แบบ Intel Dual-Core Processor หรือดีกว่า  
ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า 

๒.๖.๒ มีหน่วยความจ า Flash Memory แบบ DOM ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
๒.๖.๓ มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) แบบ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB สามารถ 

เพ่ิมขยายรวมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB 

                   ๒.๖.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) แบบ SATA 3 (6 Gb/s) Hot-Swap เป็นอย่างน้อย ขนาด
ความจุก่อนการ Format ไม่น้อยกว่า 4  TB มีความเร็วในการท างานไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐  รอบต่อนาที (rpm) 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย 

๒.๖.๕ มีหน่วยเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet หรือ  
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  จ านวนไม่น้อยกว่า 2 Ports 

๒.๖.๖ มีหน่วยควบคุมในการจัดการ RAID รองรับการท างาน RAID ๐, ๑, ๕  และ ๑๐ ได้เป็น 
อย่างน้อย 

๒.๖.๗ มีหน่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ แบบ USB จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 6 Ports โดยเป็นแบบ USB 3.0 
อย่างน้อย  2 Ports, แบบ eSATA จ านวนไม่น้อยกว่า  2 Ports 

๒.๖.๘ มีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 Watts  
จ านวน ๒  หน่วย ที่มีคุณสมบัติท างานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลี่ยนได้
ทันที (Hot-Swap) 

                     ๒.๖.๙ มีความสามารถจัดการอุปกรณ์ส ารองระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก (Network-Attached 
Storage (NAS))  ผ่านทาง Web Browser ได้ 

                     ๒.๖.๑๐  ตัวเครื่องส ารองระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก (Network-Attached Storage (NAS) ) ที่เสนอ
ต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ Rack ส าหรับใช้ในการ
ติดต้ัง 

๒.๖.๑๑  มีการรับประกัน (Warranty) อย่างน้อย ๒ ปี  
๒.๖.๑๒  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน เช่น FCC หรือ CE หรือ UL หรือ ISO 9000 Series เป็นอย่าง

น้อย 



๒.๖.๑๓  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์ส ารองระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก (Network-Attached 
Storage (NAS)) ที่เสนอฯ ไว้ ณ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น ๓  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ . ให้
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

    ๒.๗ ตู้ Rack มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

                     ๒.๗.๑   เป็นตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 42U ชนิด Close Rack แบบตั้งพ้ืนท าจากเหล็กเคลือบกัน
สนิม และสามารถถอดประกอบโดยง่าย 

๒.๗.๒ ประตูหน้า (Front Door) สามารถเปิด-ปิดใช้งานได้สะดวกและมีกุญแจป้องกันอุปกรณ์
ภายในสูญหายได้ 

๒.๗.๓ ต้องมีรางปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง 
๒.๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้ง Rack มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ที่เสนอฯ ไว้ ณ ที่ศูนย์

คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
   ๒.๘  เครื่องคอมพิวเตอร์ (PACS Viewer Station) พร้อมจอ LCD   จ านวน ๕ ชุด มีคุณสมบัติอย่างน้อย
ดังนี้ 

๒.๘.๑  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไม่ต่ ากว่า Core i5 มีความเร็ว 
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือดีกว่า  

๒.๘.๒  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB  
๒.๘.๓  มี Hard Disk มีความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  
๒.๘.๔  มี CD/DVD Drive หรือ ดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
๒.๘.๕  มี Ethernet Port แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  
๒.๘.๖  มีจอภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ นิ้ว  
๒.๘.๗  มีแป้นพิมพ์ (Keyboard), Optical Mouse 

          ๒.๘.๘   มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional หรือรุ่นล่าสุด ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๒.๙   เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับวินิจฉัย (Diagnostic Display) ชนิดความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 3 MP 
จ านวน ๑ ชุด  ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

                 ๒.๙.๑  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไม่ต่ ากว่า Core i5 มีความเร็วไม่
น้อยกว่า 2.7 GHz หรือดีกว่า  

๒.๙.๒  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 8 GB  
๒.๙.๓  มี Hard Disk มีความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  
๒.๙.๔  มี CD/DVD Drive หรือ ดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
๒.๙.๕  มี Ethernet Port แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  
๒.๙.๖  มีจอภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๑ นิ้ว แบบจอคู่ ความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 

๓ ล้านพิกเซล  มี Resolution ไม่น้อยกว่า ๑๕๓๖x ๒๐๔๘ พร้อมการ์ดแสดงผล 
๒.๙.๗  มีจอภาพชนิด Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว มี Resolution ไม่น้อยกว่า  

1280 x 1024 Pixels 
   ๒.๙.๘  มีแป้นพิมพ์ (Keyboard), Optical Mouse 

              ๒.๙.๙  มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows  Professional หรือรุ่นล่าสุด ที่มี 
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

   ๒.๙.๑๐ เครื่องส ารองไฟ ขนาดไม่ต่ ากว่า VA จ านวน ๑ เครื่อง 
       ๒.๑๐ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้า 



๓.  ความปลอดภัย   ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๔.  ความคงทนและทนทานต่อการใช้งาน   ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต    

๕.  ความง่ายในการใช้งานและการบ ารุงรักษา  มีอักษรก ากับการท างานเป็นภาษาอังกฤษ 

๖.  รูปร่างลักษณะและขนาด ตามแบบของบริษัทผู้ผลิต 

๗.  สีและลวดลาย    ตามแบบของบริษัทผู้ผลิต 

๘.  คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิต   ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๙.  วิธีการผลิต  ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

๑๐. การตรวจและการทดลอง  ผู้ขายต้องท าการติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะ
เฉพาะฯ    

     ที่ก าหนดไว้ 

๑๑. อุปกรณ์ที่ต้องส่งพร้อมกับพัสดุนี้ 

 ๑๑.๑  เครื่องส ารองไฟ (UPS) ขนาดไม่ต่ ากว่า 500 VA ใช้กับอุปกรณ์ข้อ ๒.๘    จ านวน    ๕  เครื่อง 
 ๑๑.๒ เครื่องส ารองไฟ (UPS) ขนาดไม่ต่ ากว่า 1,000 VA ใช้กับอุปกรณ์ข้อ ๒.๙  จ านวน   ๑   เครื่อง 
 ๑๑.๓ คู่มือการใช้งาน ( Instruction Manual) และคู่มือการซ่อมบ ารุง (Service Manual)  
         ตน้ฉบบัเปน็ภาษาอังกฤษ                                                         อยา่งละ   ๑   ชุด 

  ๑๑.๔  คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) และคู่มือการซ่อมบ ารุง (Service Manual) 
                เป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาไทย                                                 อยา่งละ   ๓   ชุด  
  ๑๑.๕  คู่มือค าแนะน าตามใบแบบกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
                (สามารถส่งเป็น CD-ROM หรือ DVD แทนได้)  ๑ ชุด      
 ๑๒.  อ่ืนๆ  

        ๑๒.๑  ผู้ขายรับประกันซ่อมรวมอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒   ปี 

        ๑๒.๒  ผู้ขายมีอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงไว้ขายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕   ปี  

       ๑๒.๓  ผู้ขายเครื่องมือแพทย์จะต้องสามารถแสดงหลักฐานการผลิตหรือน าเข้าอย่างถูกต้องตามระเบียบ  

          ๖.  การติดตั้ง 
                ๖.๑   ผู้เสนอราคาจะต้องสามารถติดตั้งชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วย
ระบบ ดิจิตอล (PACS)   ที่เสนอมาให้ต่อเชื่อมเข้ากับระบบบริหารโรงพยาบาล ( HIS / Abstract ) และระบบ
สารสนเทศทางรังสีวิทยา ( RIS / Medavis ) ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ๖.๒   ผู้เสนอราคาจะต้องท าการโอนย้ายข้อมูลภาพทางรังสีวิทยาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เดิม (PACS Server) ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมาบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่



ข่ายใหม่ (PACS Server) ที่จัดหาในโครงการนี้ และสามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพโดยโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช พอ. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม จากราคาที่เสนอมา 
               ๖.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลภาพทางรังสีวิทยาจากเครื่อง 3D CT 
simulatorที่อาคารรังสีรักษาเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่  (PACS Server) ที่จัดหาในโครงการนี้โดย
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม จากราคาที่เสนอมา 
               ๖.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลภาพทางรังสีวิทยาจากเครื่อง  MRI ที่อาคาร   
คุ้มเกศเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ (PACS Server) ที่จัดหาในโครงการนี้  โดยโรงพยาบาล           
ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม จากราคาที่เสนอมา 
               ๖.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องมี เช่น ค่าทดสอบต่างๆทุกข้ันตอน 
ทั้งก่อนติดตั้ง ขณะติดตั้ง และหลังติดตั้งชุดระบบ การจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบ        
ดิจิตอล (PACS)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าเชื่อมโยงระบบ บริหารโรงพยาบาล ( HIS / Abstract ) และ
ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา ( RIS / Medavis ) ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน       
กับชุดระบบ การจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล  (PACS ) ที่เสนอ โดยโรงพยาบาล       
ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม จากราคาที่เสนอมา 
               ๖.๖  การรับประกัน 
                       ๖.๖.๑  ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) 
ดังกล่าวต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนโดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตและระบุประเทศผู้ผลิตและ
วันที่ผลิต 
                       ๖.๖.๒  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้
งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น FDA เป็นต้น 
                       ๖.๖.๓  ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายทุกชนิดที่เกิดจากการท างานตามปกติอัน
ไม่ใช่ความผิดของผู้ซื้อกับอุปกรณ์ทุกชิ้นตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุแพทย์ พอ. ที่ ๒๘/๕๗    ข้อ ๒  รวมทั้ง
อุปกรณ์เก่ียวข้องที่ท าให้ระบบท างานได้ตามปกติเป็นเวลา  ๒ ปี  นับตั้งแต่วันลงนามตรวจรับ 
                       ๖.๖.๔   ในกรณีที่เครื่องมือขัดข้องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างการรับประกันและผู้
เสนอราคาซ่อมแล้ว ๓ ครั้งยังไม่สามารถท าให้กลับสู่สภาพใช้งานได้ตามเดิม  ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องให้ผู้เสนอ
ราคาเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องเป็นของใหม่หรือน าเครื่องใหม่มาเปลี่ยนใน ๖๐ วันโดยไม่คิดมูลค่า นับ
แต่วันที่ผู้ซื้อร้องเรียน 
                       ๖.๖.๕  ผู้เสนอราคาต้องท าการ Update Software ต่างๆที่มีใช้อยู่แล้วในชุดระบบการ
จัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) นี้ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่น าออกเผยแพร่
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง 
                       ๖.๖.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในช่วงการรับประกัน หรืออยู่ใน
ระหว่างสัญญาการซ่อมบ ารุง ดังนี้ 
                                 ๖.๖.๖.๑  การบ ารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (P.M.) ผู้เสนอราคา
จะต้องท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความช ารุดขัดข้องในการท างานของอุปกรณ์ เป็นการ
บ ารุงรักษา โดยผู้ช านาญการ มาท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ โดยตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตามรายการว่ายัง
ท างานอยู่ในสภาพปกติสมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติในระบบการท างาน เพ่ือจะได้แก้ไขซ่อมแซมก่อนที่จะเกิด
ความเสียหายต่อระบบทั้งหมด โดยผู้เสนอราคา จะต้องจัดเจ้าหน้าที่มาท าการบ ารุงรักษาทุกๆ ๓ เดือน ต่อครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 
                                 ๖.๖.๖.๒  การบ ารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (C.M.) หากอุปกรณ์
เกิดความช ารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม โดยจะเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับ



แจ้งความบกพร่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. และจะด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 
๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ผู้เสนอราคา 
จะต้องน าอุปกรณ์อ่ืนที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้มาทดแทนในช่วงเวลาที่น า
อุปกรณ์ไปท าการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
                       ๖.๖.๗   ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองแสดงว่ามีวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมการซ่อมชุด
ระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) ที่ได้เสนอขายให้แก่โรงพยาบาล      
                       ๖.๖.๘   ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาและยืนราคาการท าสัญญาซ่อมบ ารุงรักษาชุดระบบ
การจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) รายปีเป็นระยะเวลา  ๑๐  ปี ดังนี้ 
ปีที่ ๑-๒ อยู่ในระยะเวลารับประกัน    หลังจากนั้นเป็นไม่เกินร้อยละ ๗ ของมูลค่า ชุดระบบการจัดเก็บและ
เรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จนถึงปีที่ ๑๐ 
             ๖.๗  การฝึกอบรม   
                     ๖.๗.๑  ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีการอบรมรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคเก่ียวกับ        
การใช้ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล  (PACS) จนสามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์      
                      ๖.๗.๒  ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมเรื่องการบ ารุงรักษาชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดง
ภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล  (PACS) แก่วิศวกรการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตามความ
จ าเป็น 
             การด าเนินการในการฝกึอบรมดงักล่าวขา้งตน้ในข้อ ๖.๗   ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
            ๖.๘   ติดตั้งที่กองรังสีกรรมชั้น ๒ อาคารคุ้มเกล้า และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า  
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พอ.   หากมีการปรับปรุงโครงสร้างหรือพ้ืนที่ใดๆเพ่ือให้สามารถติดตั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆนี้ได้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
      ๗.  ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน 
             ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน และก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุและติดตั้งใช้งานไม่เกิน       
๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
     ๘.  วงเงินในการจัดหา 

  เป็นเงินรายรับสถานพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วงเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ( สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน ) และในการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  
ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้อง
เสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

     ๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น         

          สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
สถานที่ติดต่อ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๔๒๕๘๗ 
โทรสาร ๐๒-๕๓๔๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 
หรือทาง e-mail ของ chokchai_p@rtaf.mi.th 
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .... /๕๘  

การซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) 
ตามประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ลงวันที ่………………………………………….  
 

-----------------------------------------  
กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดระบบการ

จัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จ านวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะ 

ใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย์ พอ. ที่ ๒๘/๕๗  และร่างขอบเขตของงาน(Terms of 
Reference : TOR) 

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑ .๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๔   แบบสัญญาซื้อขาย   
 ๑.๕   แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง    
(๒)   หลักประกันสัญญา   

 **  (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า   
 ๑.๖ บทนิยาม   

(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
 ....................................ฯลฯ.........................................  
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๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
            ๒ .๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือเป็น
บริษัทผู้ผลิตเอง 
            ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรม และมีความช านาญในการติดตั้งและดูแลเครื่องมือ
ชนิดนี ้
                ๒.๗  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที๓่)พ.ศ.
๒๕๕๕ 
       ๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง       
ทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

      ๒.๙ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และมีการท าสัญญากับกรมแพทย์ทหารอากาศให้รั บจ่าย 
เงินผ่านธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้   

   ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงว่าชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสี
ด้วยระบบดิจิตอล ( PACS) ที่เสนอมา ได้ผ่านการทดสอบการเชื่อมต่อระบบกับระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา 
(RIS / Medavis )  ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแล้วและสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๓.  หลักฐานการเสนอราคา  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
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  (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   

ให้ยื่นส 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) ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อเห็นสมควรก าหนด   
เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น  

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 

 ๓.๒  ส่วนที่  ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
  (๔)  หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  
 
๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

 ๔.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.. ๙๐..วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา  
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสด ุไม่เกิน …๑๒๐…… วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญา 

 ๔.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และ
เอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรม* จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

 ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน………๓…… วัน  
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**  ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน  ……………-…………… 
(หน่วย) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  กรม* จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรม* จะคืนให้แก่  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................./๕๘...............................” 
ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่  ……………………………..……..…ตั้งแต่
เวลา………………….…..น.ถึงเวลา…………………..…….น. ณ ………………………………………………………………… 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น  
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ 
ข้อเสนอตาม ข้อ  ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และกรม* จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

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

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

เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  

เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  

๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 (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 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ   
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาสูงสุด  
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..............................................  
ตั้งแต่เวลา...........................................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

          (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา  
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ ผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ  
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 
๕.  หลักประกันซอง   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค   
จ านวน ๕๓๕,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน 
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕ .๑  เงินสด  
 ๕ .๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค   

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
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 ๕ .๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้  กรม * จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน   

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรม *จะพิจารณาตัดสินด้วย 

ราคารวม  
 ๖.๒   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ  
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรม* เท่านั้น  

 ๖ .๓  กรม* สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน   
ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม*  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรม* มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรม * มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ กรม* ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา   
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของกรม* เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม * จะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษ ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖ .๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ 
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เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรม * มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรม* จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   

๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กรม * อาจจะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ   
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือกรม* เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย  ตามแบบสัญญา  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับกรม * ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับกรม * เจ้าของงบประมาณแต่ละกรม* 
โดยตรง ภายใน……๑๕……วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
เท่ากับร้อยละ.. ๕ ..ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไดใ้ห้กรม* ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด  
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น   

ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ 

ในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน  

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
 
๘.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ …๐.๒๐…….ต่อวัน  
 
๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง   
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   

หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …๒……ปี….-…….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน …...๓…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความช ารุดบกพร่อง  
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    ** ๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ …..-….ของราคาสิ่งของ 
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน  
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน   
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่กรม* ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้า นั้น  

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
** ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก รายรับของสถานพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอ

ดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรม  ได้รับอนุมัติเงินจาก รายรับของ

สถานพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทย์ทหารอากาศ แล้วเท่านั้น 
 ๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ 

ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ  
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น   
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

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

 ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อกรม * แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) 
(๖) และ  (๗) มิฉะนั้น  กรม* จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที   
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรม * ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ  ๗ กรม* จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น  
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 
 
 
 



       - ๙ -  
                  ๑๑.๕ กรม * สงวน สิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 
    นาวาอากาศเอกหญิง 

                      
                  ผูอ้ านวยการกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทยท์หารอากาศ  

        …………………./…………./……………..  
 
หมายเหตุ   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน 

ที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลา ติดต่อกัน  

คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)   
และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และก าหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา 
ค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

* ค าว่า  “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอาจเลือกใช้ค าอ่ืนเช่น  “จังหวัด” “ส านักงาน ” ได้ตามความเหมาะสม  และให้ใช้ค าดังกล่าวในส่วน 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

** ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้  
ตามความจ าเป็น  

*** ให้ระบุชื่อกรม จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหา พร้อมประทับตราชื่อส่วนราชการ  
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 

 การเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลด
ราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ  
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอ
ลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่า  



ราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ  
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  ส าหรับกรณีการ
จัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


