
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) 
การจัดซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 

เพ่ือใช้งานราชการที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน 
กรมแพทย์ทหารอากาศ  

๑. หลักการและเหตุผล 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมแพทย์ทหารอากาศ  มีหน้าที่ดูแลในการตรวจ

สุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัวในกองทัพอากาศ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

กองเวชศาสตร์ป้องกัน จึงมีความต้องการที่จะซ้ือ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบ
ดิจิตอลติดตั้งบนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เพ่ือให้สามารถถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกติดต่อกันได้ครั้งละมากๆ ด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย าทางเทคนิค  แทนการ ล้างฟิล์มเอกซเรย์แบบเดิมเพ่ือใช้ในราชการ อีกท้ังยังลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฟิล์มและวัสดุสิ้นเปลืองในระยะยาวตลอดจนลดพ้ืนที่ ในการจัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์ ซ่ึงใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการบันทึกข้อมูลเป็นระบบ
ดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งท าให้การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในการออกให้บริการตรวจสุภาพให้แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัวในกองทัพอากาศ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย าเพ่ิมมากข้ึน  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ได้เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล( Digital Radiography ) 
จ านวน ๑ ชุด  
 ๒.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในให้บริการในการตรวจวินิจฉัยภาพทางเอกซเรย์ 

๒.๓ เพ่ือประหยัดงบประมาณของทางราชการเนื่องจากไม่ต้องใช้ฟิล์มเอกซเรย์  
 ๒.๔ เพ่ือความสะดวกและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์เป็นการจัดเก็บลงในหน่วย
จัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
๓.ประโยชน์ที่จะได้รับ 

๓.๑ ผลดีต่อกระบวนการท างาน 
      ๓.๑.๑ ลดเวลาในการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกให้แก่ผู้มารับบริการในครั้งละปริมาณมากๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
      ๓.๑.๒ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
      ๓.๑.๓ ลดระยะเวลาในการล้างฟิล์ม เนื่องจากระบบฯจะแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลโดยอัตโนมัติ 

       ๓.๑.๔ ได้รับการวินิจฉัยโรคที่เร็วขึ้น เนื่องจากสามารถเรียกข้อมูลเก่าท่ีเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ได้ตลอดเวลา  ท าให้แพทย์สามารถอ่านผลได้อย่างรวดเร็ว   วินิจฉัยแม่นย ายิ่งขึ้นและช่วยในการวางแผนการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 
                 ๓.๑.๕ ลดปริมาณรังสีที่ผู้มารับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับเนื่องจากการถ่ายฟิล์มซ้ า 
ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าทางเทคนิคที่ไม่เหมาะสมกับผู้มารับบริการ  
 
 



 
                                                                  ๒ 
 ๓.๒ ประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 

          ๓.๒.๑ การใช้ฟิล์มและน้ ายาหรือวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้ฟิล์มจะค่อยๆลดลงและ
ไม่มีการใช้ในที่สุด ท าให้ประหยัดงบประมาณในระยะยาว 

๓.๒.๒ ลดอัตราการสูญเสียฟิล์มในการเอกซเรย์ซ้ า  ในขณะที่ระบบการถ่ายเอกซเรย์ ที่เก็บภาพ 
แบบดิจิตอล ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถปรับค่า และความสว่างของภาพได้ 

  ๓.๒.๓ ลดการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์ที่เกิดข้ึน จากการใช้ระบบเก่า 
 ๓.๒.๔ ลดการท าลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการล้างฟิล์ม (น้ ายาล้างฟิล์ม และน้ าเสีย
จากเครื่องล้างฟิล์ม) 

  ๓.๒.๕ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์ 
 ๓.๒.๖ จะไม่มีการเสื่อมของภาพรังสี เพราะข้อมูลภาพถ่ายรังสีจะถูกเก็บในรูปแบบดิจิตอล  

๔.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๔.๑ต้องเป็นผู้มีอาชีพประมูลขายพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบของทางราชการ  

 ๔.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  ๔.๓..ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
  ๔.๔ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแล้ว 
      ๔.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นบริษัทผู้ผลิตเอง 
      ๔.๖  ผู้เสนอราคาต้องมีทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรม และมีความช านาญในการติดตั้งและดูแลเครื่องมือชนิดนี้ 
           ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที๓่) พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง       
ทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๔.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้  

๕.   แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
         ตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุสายแพทย์ พอ. ที่ ๔๖/๕๗   
ชื่อพัสดุ เคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 
๑.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   ใช้ส าหรับอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล  
๒. ขีดความสามารถและสมรรถนะท่ีต้องการ  ประกอบด้วย 



๒.๑.๑  เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography)  จ านวน ๑ ชุด  
          ๒.๑.๑.๑  เป็นระบบแปลงสัญญาณภาพจากเอกซเรย์ไปเป็นดิจิตอล (Digital) ทีใ่ห้รายละเอียดสูง  

สามารถรับแสงเอกซเรย์ได้โดยตรงและแปลงสัญญาณเป็นภาพข้อมูลดิจิตอล โดยมีโครงสร้างแบบ Flat  
Panel Detector (FPD)  

          ๒.๑.๑.๒   Scintillator ท าจาก CsI  (CsI:TI) 
          ๒.๑.๑.๓  แผ่นแปลงสัญญาณภาพ (Detector) มีส่วนที่เป็นมือจับ (Hand Held) ติดอยู่กับแผ่น                  

แปลงสัญญาณ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการจับเพิ่มเพ่ือง่ายและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
          ๒.๑.๑.๔   สามารถเปลี่ยนแผ่นแปลงสัญญาณภาพ (Detector) เป็นแผ่นอ่ืนๆในเครื่องหมายการค้า 

เดียวกันได้ โดยเพียงการ ปลด/ต่อ ตรงสายเคเบิล ด้วยเทคโนโลยีแบบ Cable Detachment 
          ๒.๑.๑.๕   สามารถเห็นภาพที่ถ่ายเอกซเรย์ได้ภาพในเวลาไม่มากกว่า ๕ วินาทีและชุดแปลง  

สัญญาณ  ภาพทางดิจิตอลจะต้องพร้อมที่จะถ่ายเอกซเรย์คนต่อไปในเวลาไม่มากกว่า ๒๐ วินาที 
          ๒.๑.๑.๖   สามารถรับล าแสงเอกซเรย์ได้ตั้งแต่มาตรฐานที่ใช้ในงานเอกซเรย์ ๘ x ๑๐ นิ้ว ไปจนถึง 

 ๑๔  x  ๑๗ นิ้ว 
          ๒.๑.๑.๗   สามารถแปลงสัญญาณจากสัญญาณภาพที่เป็นอนาล็อก (Analog)ให้เป็นดิจิตอล                           

(Digital) โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 บิต (Bits) 
          ๒.๑.๑.๘  รายละเอียดของภาพที่ได้จากการอ่านจากเครื่องมีความละเอียดของเกรย์สเกล  

(Grayscale)สูงไม่น้อยกว่า  ๑๒ บิตต่อ จุด (Bits/Pixel) หรือ ๔,๐๙๖ เฉดสี 
          ๒.๑.๑.๙   ค่าความละเอียดของภาพที่แสดงได้อย่างน้อย 2,208 x 2,688 Pixel ที่ขนาดของภาพ 

๓๕ x ๔๓ เซนติเมตร (๑๔ x ๑๗ นิ้ว)  
          ๒.๑.๑.๑๐ แผ่นแปลงสัญญาณภาพ ( Detector ) แต่ละตัวมีขนาด Pixel ไม่มากกว่า ๑๖ ไมครอน 
          ๒.๑.๑.๑๑ ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ เช่น FDA           
           ๒.๑.๑.๑๒ น้ าหนักโดยรวมของแผ่นแปลงสัญญาณภาพ (Detector)ขณะพร้อมใช้งานปกติต้องไม่ 

มากกว่า ๓.๕ กิโลกรัม                                
     ๒.๑.๒   เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยพร้อมซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ ( Image Processing  
Console) จ านวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  

          ๒.๑.๒.๑   เป็นคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง หน่วยประมวลผลข้อมูลมีหน่วยประมวลผลกลาง  
Core i5 ความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz ท าหน้าที่ควบคุมการสร้างภาพเอกซเรย์ และประมวลผลภาพและข้อมูล
ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเครือข่าย 
                ๒.๑.๒.๒  หน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือที่ดีกว่า 
                ๒.๑.๒.๓  มีฮาร์ดดิสก(์ Hard Disk ) ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือที่ดีกว่า  
                ๒.๑.๒.๔  จอภาพแสดงผลชนิดรายละเอียดสูงส าหรับการวินิจฉัยภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว 
 ชนิด TFT LCD   ส าหรับแสดงผล มีอุปกรณ์ควบคุมการท างานและรับข้อมูลผู้ป่วย เข้าเครื่อง  
                ๒.๑.๒.๕  สามารถส่งภาพ DICOM 3.0 ไปเก็บที่ DICOM 3.0 Archive Station หรือเครื่องพิมพ์ 
ภาพ ลงบนฟิล์มแบบ DICOM 3.0 ได้ในเวลาเดียวกัน 



            ๒.๑.๒.๖  มีโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพเพ่ือการวินิจฉัยโดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  
                 ๒.๑.๒.๖ (๑)   สามารถปรับความสว่างและความคมชัดของสีขาวด า 

(Contrast) ของภาพ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เห็น Bone และ Soft Tissue ในภาพเดียวกันและสามารถถ่ายภาพ 
Long Bone ได้ด้วยโปรแกรมเองไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมเสริม 
                             ๒.๑.๒.๖(๒)    สามารถส่งภาพไปยังระบบ PACS ได้โดยอัตโนมัติ 

        ๒.๑.๒.๖(๓)   มีระบบรูปแบบมาตรฐานของข้อมูลภาพชนิด DICOM 3.0 สนับสนุน 
คุณสมบัติการบริการได้อย่างน้อยดังนี้  DICOM Storage Class (SCU),Print Management Service 
Class (SCU)                
                ๒.๑.๒.๗  ต้องมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional หรือ รุ่น 
ล่าสุด ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
                ๒.๑.๒.๘  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์  
๒.๑.๓   ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการลงทะเบียนผู้ป่วยชนิดพกพา ( X-Ray Registration ) 
               ๒.๑.๓.๑  หน่วยประมวลผลกลางใช้ Core i5 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 (GHz) หรือดีกว่า 
               ๒.๑.๓.๒  มี DDR-SDRAM ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

     ๒.๑.๓.๓  มีฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB   
     ๒.๑.๓.๔  มีจอภาพเป็นจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๓  นิ้ว   
     ๒.๑.๓.๕  มีโปรแกรมส าหรับลงทะเบียนคนไข้ที่สามารถสามารถแสดงชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย 

และสามารถรับข้อมูลคนไข้จากไฟล์ Excel และท าการพิมพ์ Barcode ส าหรับคนไข้แต่ละคน เพ่ือส่งต่อไปยังจุด 
ลงทะเบียนส าหรับระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอลได้     

     ๒.๑.๓.๖  สามารถสร้าง  Barcode ส าหรับลงทะเบียนผู้ป่วยได้ 
     ๒.๑.๓.๗  สามารถท าการลงทะเบียนคนไข้โดยการพิมพ์ข้อมูลคนไข้ในขณะท าการเอกซเรย์ได้  
     ๒.๑.๓.๘  มีโปรแกรมส าหรับลงทะเบียนคนไข้ซ่ึงต้องสามารถรองรับการลงทะเบียน ได้อย่างน้อย

ดังนี้ 
                             ๒.๑.๓.๘ (๑)  รองรับการลงทะเบียนแบบ Manual ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑ ราย 
          ๒.๑.๓.๘ (๒)  รองรับการลงทะเบียนแบบอัตโนมัติ  โดยการแปลง Excel File ไปเป็น 
Dicom Worklist ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐  ราย  

     ๒.๑.๓.๙   ต้องมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional หรือ รุ่น
ล่าสุด ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

     ๒.๑.๓.๑๐ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์  
๓.  ความปลอดภัย มีระบบป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล  
๔.  ความคงทนและทนทานต่อการใช้งาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๕.  ความง่ายในการใช้งานและการบ ารุงรักษา มีอักษรก ากับการท างานเป็นภาษาอังกฤษ 
๖.  รูปร่างลักษณะและขนาด  ตามแบบของบริษัทผู้ผลิต 
๗ . สีและลวดลาย ตามแบบบริษัทผู้ผลิต 
๘.  คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิต  ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
๙. วิธีการผลิต ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 



๑๐. การตรวจและการทดลอง ผู้ขายต้องท าการติดต่อและทดลองจนสามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะเฉพาะฯ 
ที่  ก าหนดไว้  

๑๑. อุปกรณ์ที่จะต้องส่งพร้อมกับพัสดุนี้ 
  ๑๑.๑  Barcode Reader                                                             จ านวน ๑  เครื่อง 
      ๑๑.๒   Switching /hub ขนาดไม่น้อยกว่า 8 Port                                จ านวน ๑  เครื่อง 
      ๑๑.๓   UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 500VA                                                  จ านวน ๑ เครื่อง 
      ๑๑.๔   Bucky Stand ส าหรับใช้งานร่วมกับแผ่นแปลงสัญญาณภาพ (Detector) จ านวน  ๑  ชุด 
      ๑๑.๕   คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) และคู่มือการซ่อมบ ารุง (Service Manual) 
      ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ     อย่างละ ๑  ชุด    
      ๑๑.๖   คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) และคู่มือการซ่อมบ ารุง (Service Manual)  
      เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย อย่างละ   ๓   ชุด         
      ๑๑.๗   คู่มือค าแนะน าตามใบแบบกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (สามารถส่งเป็น  
       CD.-Rom หรือ DVD แทนได้) ให้กับ กวก.พอ.    ๑  ชุด       
๑๒. อ่ืนๆ 
      ๑๒.๑   ผู้ขายรับประกันซ่อมพร้อมอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี                     
      ๑๒.๒   ผู้ขายมีอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงไว้ขายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๕ ปี 
      ๑๒.๓   ผู้ขายต้องท าการปรับปรุงสีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่คันเดิมของกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้มีรูปแบบสี
และลวดลายตัวอักษรตามรูปแบบที่ผู้ซื้อเห็นสมควร  
      ๑๒.๔   ผู้ขายเคร่ืองมือแพทย์จะต้องสามารถแสดงหลักฐานการผลิตหรือน าเข้าอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

     ๕.๑  การติดตั้ง 
             ผู้เสนอราคาจะต้องสามารถติดตั้งเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบ

ดิจิตอลให้สามารถใช้กับเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปที่ติดตั้งบนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรม
แพทย์ทหารอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๕.๒  การรับประกัน 

       ๕.๒.๑  เครื่องมือดังกล่าวต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจาก
โรงงานผู้ผลิต ระบุประเทศผู้ผลิตและวันที่ผลิต 
                  ๕.๒.๒  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งาน
จากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
                  ๕.๒.๓  ผู้ขายต้องรับประกันความบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติกับ
ทุกส่วนของเครื่อง ตลอดจนอุปกรณ์ถาวรทุกชิ้นตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุแพทย์ พอ .ที่ ๔๖/๕๗   รวมทั้ง
อุปกรณ์เก่ียวข้องที่ท าให้   ระบบท างานได้ตามปกติ    ระบบส ารองไฟ จากบริษัทผู้ผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
และค่าบริการเป็นเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่วันลงนามรับของ   



       ๕.๒.๔  ในกรณีที่เครื่องเสียจากการใช้งานปกติในระหว่างการรับประกันและผู้ขายซ่อมแล้ว  ๓ 
ครั้งยังไม่สามารถท าให้กลับสู่สภาพใช้งานได้ตามเดิม ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องให้ผู้ขายเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ
เครื่องเป็นของใหม่ หรือน าเครื่องใหม่มาเปลี่ยนใน ๖๐ วันโดยไม่คิดมูลค่า นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อร้องเรียน 

       ๕.๒.๕  ผู้ขายต้องส่งช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจปรับ และท าความสะอาดเครื่อง ณ สถานที่ติดตั้ง
เครื่องทุก ๓ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันลงนามรับของ 

       ๕.๒.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการบ ารุงอุปกรณ์ในโครงการ ที่อยู่ในช่วงการรับประกันหรืออยู่
ระหว่างสัญญาซ่อมบ ารุง ดังนี้ 

                        ๕.๒.๖.๑  การบ ารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (P.M.) ผู้เสนอราคา
จะต้องท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความช ารุดขัดข้องในการท างานของอุปกรณ์ เป็นการ
บ ารุงรักษา โดยผู้ช านาญการมาท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ โดยตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตามรายการของกองเวช
ศาสตร์ป้องกัน ว่ายังท างานอยู่ในสภาพปกติสมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติในระบบการท างาน เพ่ือจะได้แก้ไข
ซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ต่อระบบทั้งหมด โดยผู้เสนอราคาจะจัดเจ้าหน้าที่มาท าการบ ารุงทุก ๆ ๓ 
เดือน ต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 
                                  ๕.๒.๖.๒  การบ ารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (C.M.)  หากอุปกรณ์
เกิดการช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดซ่อมแซมหรือแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การ ได้ดังเดิม โดยจะเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
ความบกพร่องจากกองเวชศาสตร์ป้องกัน และจะด าเนิน  การซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับ
แต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ผู้เสนอราคา จะน าอุปกรณ์อ่ืนที่
มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้มาทดแทนในช่วงเวลาที่น าอุปกรณ์ไปท าการซ่อมแซม โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๕.๓  การฝึกอบรม 

      ๕.๓.๑  ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาท าการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่กองเวชศาสตร์
ป้องกัน ที่รับผิดชอบใช้งานและดูแลระบบ ในเรื่องของการใช้งานและการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย
ของระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทุกชิ้น โดยฝึกอบรม ณ ที่ติดตั้งเครื่องอย่างน้อย ๑ สัปดาห์จนสามารถใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

     ๕.๓.๒   ผู้ขายจะต้องฝึกอบรม เรื่องการบ ารุงรักษาระบบแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้อง
ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน ตามความจ าเป็นและให้ข้อมูลต่าง ๆทั้งหมดในด้านการบ ารุงรักษาระบบแก่เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้อง ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน เมื่อได้รับการร้องขอ  

    ๕.๓.๓  ผู้ขายจะต้องให้บริการแก้ข้อสงสัยในการใช้งานของระบบโดยการจัดส่งเอกสารค าแนะน า
การใช้งานเพิ่มเติม การตอบข้อสงสัยทางโทรศัพท์ หรือส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาฝึกอบรมเพ่ิมเติมตลอด
ระยะเวลาการรับประกัน 
              ๕.๓.๔  การด าเนินการในการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทผู้แทนจ าหน่ายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 

 

 



๖.  เงื่อนไขเฉพาะ 
 การติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามที่ผู้ซื้อก าหนด หากมีการปรับปรุงโครงสร้างหรือพ้ืนที่ใด ๆ เพื่อให้สามารถ
ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ นี้ได้ บริษัทผู้แทนจ าหน่ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 

๗. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
  ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคา ๖๐ วัน และก าหนดเวลาส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา 

๘.  วงเงินในการจัดหา 
   เป็นเงินงบประมาณ ปี ๕๘ ของ กรมแพทย์ทหารอากาศ  วงเงินประมาณ ๒,๘๘๑,๕๐๐  บาท (สอง

ล้านแปด แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย บาทถ้วน )และในการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า  
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.-บาท  จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.-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 ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือ
มีความเห็นด้วย 

                              


