
รายลรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงส าหรับรังสีการแพทย์ 

แบบไม่รวมอะไหล่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

1. ความเป็นมา 
            สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  มีความประสงค์จะท าการจ้างเหมา
บริการดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 
พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงส าหรับงานรังสี แบบไม่รวมอะไหล่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

๓. สถานทีด่ าเนินงาน 
 งานรังสีวิทยา สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

๔. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างต้องมีความช านาญและมีประสบการณ์ในการบ ารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงส าหรับรังสี
การแพทย์ พร้อมแสดงหนังสือรับรองผลงาน 

๕. รายละเอยีดการด าเนินการ 
๕.1 ระบบ Fuji Synapse PACS System ดังนี้ 

5.1.1 ตรวจสอบ Service Dicom Server log  
5.1.2 ตรวจสอบและลบ Error Log 
5.1.3 ตรวจดูเนื้อที่ว่างในตัวจัดเก็บข้อมูล 
5.1.4 ตรวจสอบการท างานของข้อมูลที่แบ็คอัพ 
5.1.5 ตรวจดูการท างานของฮาร์ดแวร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดดิสก์ชนิด RAID 
5.1.6 ตรวจดูการท างานของฮาร์ดแวร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดดิสก์ชนิด NAS 
5.1.7 ตรวจสอบ HIIS Service log 
5.1.8 ตรวจสอบเครื่องส ารองไฟ 
5.1.9 ตรวจสอบระบบ Reboot Server Synapse 
5.1.10  ตรวจสอบ VMware log 
5.1.11  ตรวจสอบ Antivirus 
5.1.12  ตรวจสอบโปรแกรม RISScheduler 
5.1.13  ตรวจสอบโปรแกรม write CD 

๕.2 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอล รุ่น FDR DEVO II ดังนี้ 
5.2.1 ตรวจสอบและลบ Error Log 
5.2.2 ตรวจสอบคุณภาพของภาพ 
5.2.3 ตรวจสอบชุดแบตเตอร์รี่ (Battery Pack) 
5.2.4 ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ 
5.2.5 ตรวจสอบพัดลม (MP) 

 
/๕.๒.๖ ตรวจสอบ... 



- 2 - 

 

5.2.6 ตรวจสอบไส้กรอง (MP) 
5.2.7 ตรวจสอบรีเลย์ (MP) 
5.2.8 ตรวจสอบสายสัญญาณ (SE) 
5.2.9 ตรวจสอบ Shock Watch (SE) 
5.2.10  ปรับตั้ง Calibration  
5.2.11  ตรวจสอบคุณภาพของภาพ 
5.2.12  ตรวจสอบและลบ Error Log 
5.2.13  ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
5.2.14  ท าความสะอาดภายในและภายนอกเครื่อง  

๕.3  เครื่องพิมพ์ภาพทางการแพทย์ รุ่น Drypix 6000 ดังนี้ 
5.3.1 ตรวจสอบการพิมพ์ภาพ กระบวนการล าเลียงฟิล์มและคุณภาพของภาพ 
5.3.2 ตรวจสอบและลบ Error Log 
5.3.3 ตรวจสอบและท าความสะอาดกรองอากาศ 
5.3.4 ตรวจสอบและท าความสะอาดชุดลูกกลิ้ง (Rubber Roller) 
5.3.5 ตรวจสอบการท างานของ Interlock 
5.3.6 ตรวจสอบการท างานของพัดลม (Fan Operation) 
5.3.7 ตรวจสอบและท าความสะอาดส่วนวัดค่าความด า (Density Measurement Section) 
5.3.8 ตรวจสอบและท าความสะอาด SUS Belt และ Sub-scanning Conveyance Roller 
5.3.9 ตรวจสอบและท าความสะอาดชุดท าความร้อน (Heat Development Unit) ท าความสะอาด    

Suction Cup และท าความสะอาดภายในอุปกรณ์ 
5.3.10  ตรวจเช็ค DC Voltage 
5.3.11  ตรวจสอบถาดใส่ฟิล์ม 
5.3.12  หล่อลื่นกลไกต่างๆ ภายในเครื่อง 
5.3.13  ท าความสะอาดภายในและภายนอกเครื่อง 

๕.4  เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล รุ่น FDR Smart ดังนี้ 
5.4.1 ตรวจสอบการท างานของชุดควบคุมและการถ่ายภาพรังสี (X-RAY generator and  

Controller unit) 
5.4.2 ตรวจสอบชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Motors Drive) 
5.4.3 ตรวจสอบชุดเสาและแขนยึดหลอดเอกซเรย์ (Tube column and Supporting Arm) 
5.4.4 ตรวจสอบการท างานของหลอดเอกซเรย์และชุดควบคุมล ารังสี (X –ray Tube and Collimator) 
5.4.5 ตรวจสอบการท างานชุดรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพทางดิจิตอลแบบไร้สาย  

(Digital Radiography)  
5.4.6 ตรวจสอบการท างานชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม ประมวลผล และสร้างภาพ (Control Station  

หรือ Acquisition Workstation) 
5.4.7  ตรวจสอบการท างานของ Remote control Hand switch 
5.4.8  ตรวจสอบน๊อต, สกลู, ตัวล็อคต่างๆ พร้อมแก้ไขเม่ือหลุดหลวม                     

๕.5  เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล รุ่น FDR Go ดังนี้ 
5.5.1 ตรวจสอบการท างานของชุดควบคุมและการถ่ายภาพรังสี (X-RAY generator and controller unit) 
5.5.2 ตรวจสอบชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Motors Drive)  
5.5.3 ตรวจสอบชุดเสาและแขนยึดหลอดเอกซเรย์ (Tube column and Supporting Arm) 

/๔.๕.๔ ตรวจสอบการท างาน... 



- 3 - 

 

5.5.4 ตรวจสอบการท างานของหลอดเอกซเรย์และชุดควบคุมล ารังสี (X –ray Tube and Collimator) 
5.5.5 ตรวจสอบการท างานระบบแบตเตอรี่ (Batteries) 
5.5.6 ตรวจสอบการท างานชุดรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพทางดิจิตอลแบบไร้สาย  
5.5.7 ตรวจสอบการท างานชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม  ประมวลผล และสร้างภาพ ( Control Station  

หรือ Acquisition Workstation) 
5.5.8 ตรวจสอบการท างานของ Remote control Hand switch 
5.5.9 ตรวจสอบน๊อต, สกลู, ตัวล็อคต่างๆ พร้อมแก้ไขเมื่อหลุดหลวม  

๕.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบปัญหาและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งจะ
ท าการส่งผลการบ ารุงรักษา และดูแลระบบให้กับผู้ว่าจ้างเป็นประจ าทุกเดือน 

๕.๗ การให้บริการซ่อมแซมแก้ไขเมื่อระบบขัดข้องตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ และทุกครั้งที่ได้รับแจ้งการขัดข้อง
จากผู้ว่าจ้างภายใน 24 ชั่วโมง โดยให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๕.๘ การให้บริการทดสอบการกู้คืนข้อมูลจากระบบ Backup ในกรณีที่เกิดปัญหากับข้อมูลที่ใช้งาน และการ
ทดสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ว่าจ้างจัดซื้อใหม่โดยไม่คิดมูลค่า 

๕.๙ ให้บริการ Modification,Update,Upgrade Software โดยไม่คิดมูลค่าเฉพาะส่วนที่ผู้ผลิตก าหนด 
๕.๑๐ กรณีเครื่องเสียและ/หรือขัดข้องในขณะใช้งานนั้น ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกใช้บริการได้ 
๕.๑๑ ผู้รับจ้างต้องมีทีมงานที่มีความช านาญในการบ ารุงรักษาเครื่อง โดยผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิต ใน

บ ารุงรักษาและให้บริการซ่อมแซม และสามารถให้ค าแนะน าการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง  
๕.๑๒ ข้อตกลงอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๒ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๓ เข้า
ด าเนินงาน 4 ครั้งต่อปี ทุก 3 เดือน 

๗. เงื่อนไขการช าระเงิน 
          การช าระค่าบริการแบ่งออกเป็น 4 งวด โดยจะช าระหลังจากการให้บริการในแต่ละครั้งแล้วเสร็จ ดังนี้ 
 งวดที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 256๒ – 31 ธันวาคม 256๒ เป็นเงิน 160,500.- บาท 
 งวดที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 256๓ – 31 มีนาคม 256๓ เป็นเงิน 160,500.- บาท 

งวดที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 256๓ – 30 มิถุนายน 256๓ เป็นเงิน 160,500.- บาท 
งวดที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๓ เป็นเงิน 160,500.- บาท 

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

๙. ราคากลาง 
     จ านวน 642,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๑๐. วงเงินงบประมาณ 
     จ านวน 642,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 
 
 
(นายล่ าซ า ลักขณาภิชนชัช)  (นางธญรช ทิพย์วงษ์)  (นางสาวทักษญา ศุกลภัทรวรากร) 
    ประธานกรรมการ           กรรมการ        กรรมการ 


