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รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

______________________________________________________________________ 
 

1. ความต้องการ 
     เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 32 Slice ต่อการหมุน 1 รอบ เป็นเครื่อง
คุณภาพสูงที่มีความทันสมัยโดยใช้รังสีเอกซเรย์เป็นแหล่งก าเนิด สามารถตรวจอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกายมี
อุปกรณ์ต่างๆ ครบและคุณสมบัติอย่างน้อยตามข้อก าหนดหรือดีกว่า 

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
2.1. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 380-480 โวลท์ 50/60 เฮิร์ท 
2.2. ทั้งระบบประกอบด้วย 

2.2.1. ระบบเอกซเรย์ (X Ray High Voltage Generator) พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม (Operator 
Console) เป็นอุปกรณ์ต่างที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงส าหรับผู้ใช้งานและผู้ป่วย 

2.2.2. ช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry) ประกอบด้วยหลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) อุปกรณ์จ ากัดขอบเขตของ
รังสี (Collimator) และชุดอุปกรณ์รับรังสี (Detector) ส่วนช่องรับตัวผู้ป่วยต้องมีขนาดใหญ่
พอเหมาะ ที่จะสอดร่างผู้ป่วยได้อย่างสะดวก 

2.2.3. ระบบเตียงผู้ป่วย (Patient Table Systems) จะต้องสามารถปรับเคลื่อนเข้า-ออก ได้ด้วยระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า 

2.2.4. ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม (Operator Console) ประกอบด้วยแผงควบคุม ติดตั้งอยู่บนโต๊ะควบคุม 
(Console) พร้อมทั้งจอสามารถดูภาพ (Image Monitor/screen display) และแสดงค าสั่งได้ มี
ระบบเก็บภาพและระบบคอมพิวเตอร์ (Computer system) ใช้ควบคุมท างานของอุปกรณ์ควบคุม
การท างาน 

2.2.5. ระบบการถ่ายภาพ (Scanning System) และการสร้างภาพ (Image Processing or 
Reconstruction Systems) 

2.2.6. มีระบบรับส่งข้อมูลแบบ DICOM 3.0 ครบถ้วน 
3. คุณสมบัติทางเทคนิค 

3.1. ระบบก าเนิดเอกซเรย์ (X Ray High Voltage Generator) 
3.1.1. เป็นชนิดความถ่ีสูง (High Frequency)  
3.1.2. สามารถเลือกความต่างศักย์ขั้วหลอด (Tube Voltage) ได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ ขนาดสูงสุดที่ไม่

น้อยกว่า 135 kv 
3.1.3. สามารถให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ข้ัวหลอด (Tube Current) มีค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า  233 mA 
3.1.4. สามารถให้ค่าพลังงาน (Generator Power Output) ไม่น้อยกว่า 40 kW 

3.2. หลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) 
3.2.1. หลอดเอกซเรย์มีความจุในการสะสมความร้อน (Anode Heat Capacity) ที่ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 

MHU  
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3.2.2. มีความสามารถในการระบายความร้อนมี Anode Cooling Rate) มีค่าไม่น้อยกว่า 800,000 
HU/Min หรือ 3 kW 

3.2.3. หลอดเอกซเรย์มีขนาดของพื้นที่รับภาพ (Focal Spot) มีขนาดเล็กไม่มากกว่า 0.9 mm x 0.7 
mm. 

3.3. ชุดอุปกรณ์รับรังสี (Detector) 
3.3.1. มีความหนาของชุด Detector ครอบคลุมอวัยวะที่จะตรวจสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 20 มม. ต่อรอบ 
3.3.2. มีสามารถในการเลือกความหนาของ Slices Thickness ได้หลายค่าโดยความหนาที่น้อยที่สุด ไม่

มากกว่า 0.625 มิลลิเมตร 
3.3.3. มีความเร็วในการสร้างภาพ (Reconstruction) ได้ ๙ ภาพต่อวินาที เมื่อสร้างภาพด้วยโปรแกรม 

Interactive reconstruction  
3.3.4. มีค่า Spatial Resolution ไม่น้อยกว่า 15.4 lp/cm at cut off  

3.4. อุปกรณ์จ ากัดขอบเขตของรังสี (Collimator) 
3.4.1. สามารถเลือกความหนาของส่วนตรวจ (Slice Thickness) ได้หลายค่า 

3.5. ระบบเตียงผู้ป่วย (Patient Table Systems) 
3.5.1. การควบคุมการเคลื่อนที่ของเตียง ท าได้ที่แผงควบคุม (Operator Console) 
3.5.2. สามารถเลื่อนเตียงเข้า-ออก ได้ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
3.5.3. สามารถปรับระดับสูง-ต่ า ได้เพื่อความเหมาะสมของผู้เข้ารับการตรวจ 
3.5.4. เตียงสามารถเลื่อนสแกนได้ไม่น้อยกว่า 138 เซนติเมตร 
3.5.5. สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 kg 

3.6. ส่วนช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry) 
3.6.1. มีความกว้างของช่องรับตัวผู้ป่วย (Aperture Diameter) ขนาดไม่น้อยกว่า 65 ซม. 
3.6.2. สามารถเอียงท ามุมได้ หรือ สามารถแสกนแบบ Digital till ได้ หรือสามารถสแกนแบบหมุนวน

ต่อเนื่องได้ขณะเอียงท ามุมได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา  
3.6.3. มีค่า Scan FOV สูงสุดไม่เกิน 50 ซม. 

3.7. ระบบการเก็บภาพและระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)  
3.7.1. มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเป็นชนิด Dual Intel Xeon ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz หรือตามาตรฐาน

ผู้ผลิต 
3.7.2. มีหน่วยความจ าส ารอง (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
3.7.3. มีหน่วยบันทึกข้อมูล Hard Disk Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 480 GB  
3.7.4. จอภาพแสดงผลภาพขนาด 19 นิ้ว จ านวน 2 จอภาพ มีความละเอียดในการแสดงภาพสี 

1280x1024 ควบคุมการท างานโดยใช้ mouse และ keyboard  
3.8. ระบบการถ่ายภาพ (Scanning System) 

3.8.1. เป็นชนิด Multi slices ให้ภาพไม่น้อยกว่า 32 ภาพต่อการสแกนหนึ่งรอบ 
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3.8.2. สามารถเลื่อนหรือก าหนดเวลาที่ใช้สแกน (Full Scan Time) ได้หลายค่าโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ที่ใช้

สแกนได้ไม่น้อยกว่า 32 ภาพ/รอบ (ครบรอบ 360 องศา) ไม่มากกว่า 1 วินาทีโดยส่วนที่ตัดตรวจ 
(Slice Thickness) ได้บางสุดไม่มากกว่า 0.8 มม. และหนาที่สุดไม่มากกว่า 10 มม. 

3.8.3. สามารถท า Spiral (Helical) Scan ได้  
3.8.4. มีเทคนิคในการสแกนโดยเลื่อนเตียง (Helical Pitch) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 1 : 1.5 พร้อม

โปรแกรมท่ีช่วยปรับภาพให้มีคุณภาพไม่แตกต่างจากการสแกนปกติ 
3.9. ระบบการสร้างภาพ (Image Processing or Reconstruction Systems) 

3.9.1.  มีค่าความละเอียดในการสร้างภาพได้ที่ 512 x 512 Matrix  
3.9.2.  มีค่า Spatial resolution (High Contrast Detectability) 15.4 lp/cm. ที่ 0% MTF  
3.9.3. มี Low Contrast Resolution (Low Contrast Detectability) ที่มีคุณภาพสูงไม่มากกว่า 5.0 

มม. 
3.9.4. มีโปรแกรมสร้างภาพแบบ Interactive reconstruction เพื่อช่วยลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ โดย

ช่วยปรับภาพให้มีคุณภาพไม่แตกต่าง จากการสแกนปกติ  และช่วยเพิ่ ม  low-contrast 
detectability  

3.9.5. สามารถสร้างภาพแบบ Real Time ในลักษณะ Coronal, Sagittal, และ Oblique ได้ทุกภาพที่
สแกนตามขวางไว้หลาย ๆ ภาพแล้ว 

3.10. ส่วนของ CT มีโปรแกรม (Software) อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
3.10.1. มี Standard Software เช่น Soft tissue, Chest, Bone, Edge  
3.10.2. มี Special Software เช่น 3D Software, CTA Software, MPR/MIP  
3.10.3. มี Software ที่ช่วยควบคุมปริมาณรังสีที่ให้ต่อผู้ป่วยโดยปริมาณรังสีที่ให้ในแต่ละสแกน จะแปล

ไปตามความหนาแน่นของผู้ป่วย  
3.10.4. มีโปรแกรมส าหรับตรวจเช็คความเข้มของสารทึบรังสีเพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งที่จะเริ่มท าการ

สแกนภาพได้อย่างถูกต้อง  
3.10.5. มีโปรแกรมการลบกระดูกออกจากภาพได้อัตโนมัติ  
3.10.6. มีโปรแกรมการตรวจหลอดเลือดได้ 360 องศา  
3.10.7. มีมาตรฐาน DICOM 3.0 ดังนี้ DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Query and Retrieve  

4. อุปกรณ์ประกอบการท างาน 
4.1. Table Mattress พร้อมสายรัดตัว  
4.2. ชุดรองรับศีรษะ ส าหรับตรวจ (Axial and Coronal Head Support)  
4.3. เครื่องดูดความชื้น    จ านวน 2 เครื่อง  
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4.4. เครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ (Injector) เป็นแบบ 2 หัวฉีด (Dual Head) เชื่อมต่ออัตโนมัติกับ
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์   จ านวน 1 ชุด 

4.5. Syringe  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับใช้กับเครื่องฉีดสารทึบรังสี  จ านวน 100 ชุด 
4.6. ชุดเสื้อตะกั่วป้องกันอันตรายจากรังสี  จ านวน 1 ชุด  
4.7. Thyroid Shield    จ านวน 1 ชุด  

5. การรับประกันคุณภาพ 
5.1. ผู้รับจ้างจะได้รับประกันความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติตลอดระยะเวลาการท า

สัญญากับโรงพยาบาล  
5.2. ติดตั้งโดยช่างผู้ช านาญการที่ได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต  

6. การติดตั้งเครื่อง 
6.1. ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยช่างผู้ช านาญที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งและ

ได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต 
7. เงื่อนไขเฉพาะ 

7.1. ผู้รับจ้างจะติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งานได้ภายใน 30 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือโรงพยาบาลส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง 

7.2. ผู้รับจ้างรับรองว่ามีอะไหล่ในท้องตลาดหรือสามารถให้การบริการได้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
7.3. การจ้างช่วงผู้รับจ้างจะไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งงานจ้างสัญญานี้ไปจ้างช่วงต่ออีกช่วงหนึ่งโดย

ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 
7.4. ผู้รับจ้างจะรับผิตชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า , ประปา , โทรศัพท์ สัญญาณ

อินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับการบริการของศูนย์หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องโดยทางผู้รับจ้างจะด้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา  ส่วนระบบโทรศัพท์ และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตสามารถใช้สัญญาณร่วมกับของผู้ว่าจา้งได้ 

7.5. กรณีท่ีสภาวะของผู้ป่วยไม่เอ้ืออ านวยต่อการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงผู้รับจ้างต้อง
แจ้งรังสีแพทย์หรือแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนท าการตรวจทุกครั้ง 

7.6. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ ซึ่ง
เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของผู้รับจ้างอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือ
บุคคลอื่นและจะต้องรับผิดขอบจากความเสียหายจากการกระท าดังกล่าว 

7.7. ผู้รับจ้างด าเนินการดูแลรักษาซ่อมแซมบ ารุงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงตลอดอายุสัญญา 

7.8. ผู้รับจ้างยินดีส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจและปรับแต่งเครื่องทุก ๓ เดือน เป็นเวลาหนึ่งปี นับแต่วันตรวจรับโดย
ไม่คิดคา่ใช้จ่ายและต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน 
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7.9. กรณีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงช ารุดหรือขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ผู้รับจ้างจะต้องส่งช่าง
ที่มีความรู้ความช านาญเพื่อท าการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติภายใน ๗๒ ชั่วโมง
ยกเว้นกรณีสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ หลอดเอกซเรย์ ดีเทคเตอร์ ต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน โดย
นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลสันทราย หากไม่สามารถแก้ไขแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนดผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจา้งปรับตามก าหนดในสัญญา 

7.10. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดหาอุปกรณ์สิ้นเปลืองซึ่งใช้ในการตรวจทั้งหมด 
7.11. ผู้รับจ้างจัดหาบุคลากรด้านรังสีเทคนิคท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนท าการอบรมทางวิชาการแก่

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการใช้งานเครื่อง 
7.12. ผู้รับจ้างมีเจ้าหน้าที่ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักรังสีเทคนิคและพยาบาลวิชาชีพประจ าจุด บริการ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
7.13. ผู้รับจ้างมีนกัรังสีการแพทย์ทีไ่ด้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคประจ า อย่างน้อย 1 คน 
7.14. ผู้รับจ้างมีรังสีแพทย์อ่านฟิล์มตลอดสัญญาจากพื้นที่หรือผ่านระบบ Tele radiology RIS PACS ของ

โรงพยาบาลสันทราย การด าเนินการหรือการบริการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบนโยบาย
มาตรฐานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างโดยออกผลอ่านไม่เกิน ๒ วันราชการ หากมี
กรณฉีุกเฉินออกภายใน 1 ชั่วโมง ส าหรับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อื่นๆ 

7.15. โรงพยาบาลสันทรายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอา่น Film ของรังสีแพทย์โดยคิดมูลค่าไม่เกิน 10% ของ
ราคากรมบัญชีกลางในการตรวจส่วนนั้น ๆ 

7.16. ภาพรังสีและการอ่านผล Film ต้องเชื่อมต่อกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลโดยสามารถเรียกดูจาก
โปรแกรม Hos XP ได้และสามารถบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD ได้ 

7.17. โครงการจ้างเหมาบรกิารเครือ่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนี้ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ผู้รับ
ได้รับอนุญาตให้เริ่มเปิดให้บริการ 

7.18. ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของผู้ว่าจ้างทีก่ าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
7.19. ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์และ

ทรัพย์สินอ่ืนใด ที่เป็นของผู้รับจ้างออกไปโดยผู้รับจ้างจะรับผิดขอบค าใช้จ่ายดังกล่าวเองทั้งสิ้น พร้อมทั้ง
ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งเป็นของผู้ว่าจ้างคืนในสภาพที่เรียบร้อยและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้อยู่ใน
สภาพเดิม หากผู้รับจ้างได้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ เพิ่มเติมในลักษณะที่ยืดติดกับพื้นหรือให้
ด าเนินการดัดแปลงต่อเติมในลักษณะที่ติดเรื่องอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นที่ว่านี้ให้อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างภายหลังจากท่ีสัญญานี้สิ้นสุดลงเช่นกัน 

7.20. ผู้รับจ้างจะสนับสนุนและส่งเสริมงานพัฒนาคุณภาพและการบริการรวมทั้งงานวิชาการ, การจัดอบรม
วิชาการ, ส่งรังสีแพทย์เขา้รับการอบรมในประเทศ โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับให้ความร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกในการท าวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
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7.21. ผู้รับจ้างจะจัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับอ่านผลวินิจฉัย เพื่อการวิเคราะห์ภาพส าหรับรังสีแพทย์จ านวน ๒
ชุด ชนิด Dicom ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓ ล้านพิกเซล จ านวน 1 ชุด และ ๒ ล้านพิกเซล จ านวน 1 
ชุด ซึ่งสามารถใช้ประมวลและวิเคราะห์ภาพอย่างอิสระ ไม่ขึ้นกับชุดควบคุมท างาน (Operator 
Console) 

7.22. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า ๑๐ TB และสิทธิ์การใช้งาน
ส าหรับระบบจัดเก็บและกระจายภาพแบบดิจิตอล (PACS Study License and Modalities Connect 
License) เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ PACS ที่โรงพยาบาลสันทรายใช้งานอยู่แล้ว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ถือว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและข้อมูลจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด
ต้องยกเป็นทรัพย์สินของทางโรงพยาบาล 

7.23. เครื่องที่ผู้รับจ้างส่งมอบเป็นเครื่องใหมห่รือไม่เคยใช้งานที่อ่ืนมาก่อน 
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