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ขอบเขตงานการจ้างเหมาบริการดูแล/บ ารุงรักษาเครื่องมือ (TOR : Term of reference) 

(แบบรวมอะไหล่/แบบไม่รวมอะไหล่) 
เครื่อง..................................................................................................... 

ยี่ห้อ........................................รุ่น........................................ จ านวน..........................เครื่อง 
ระยะเวลา............เดือน 

(ชื่อรายการตามเอกสารเสนอขอจ้างเหมานิติบุคคล/อื่น ๆ ช่วยปฏิบัติงาน/ด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)) 

1. ความเป็นมา 
 (ความเป็นมาของงานหรือโครงการเพื่อให้เข้าใจถึงความจ าเป็น หรือความส าคัญของภารกิจและความ
เชื่อมโยงของงบประมาณที่ได้รับ) 

………….............................................................................................................. ............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. วัตถุประสงค์ 

 (การจะด าเนินการงานหรือโครงการใด ๆ ให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน
หรือโครงการ รวมทั้งต้องมีการก าหนดเป้าหมายเฉพาะของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์ของการซื้อ
หรือการจ้าง คือ สิ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการจะบรรลุหลังจากท่ีภารกิจเสร็จสิ้นลงผลงานของงานหรือโครงการ มี
จุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีตัวชี้วัดที่ต้องการทั้งในด้านของเวลา พ้ืนที่ ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให้การวัดความส าเร็จของโครงการ สามารถจะวัดในด้านของประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ได้โดยง่าย) 
 2.1 เพ่ือให้............................................................................................... 
 2.2 เป้าหมาย.......................................................................................... 
 2.3 ......................................................................................................... 

3. คุณลักษณะเฉพาะ 

 ผู้รับจ้างบริการดูแลเครื่อง..............................ยี่ห้อ...............................................รุ่น.......................................  

จ านวน ระบุ เครื่อง เป็นเวลา ระบุ เดือน ต้องปฏิบัติตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขอบเขตของงาน  
  3.1.1 ……………………………………………………………………………. 
  3.1.2 …………………………………………………………………………….. 
 3.2 เงื่อนไขการบริการและการบ ารุงรักษา 

3.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องท าการแจ้งวันและเวลาที่แน่นอนก่อนการเข้าท าการตรวจเช็ค 
บ ารุงรักษาและสอบเทียบ(ใส่ในกรณีท่ีมีการสอบเทียบ)ให้แก่ช่างโรงพยาบาลและผู้ใช้งานทุกครั้งตามวันเวลาที่ทาง
หน่วยงานผู้ใช้เครื่องสะดวก 

  3.2.2 ผู้รับจ้างต้องแสดงรายชื่อช่างที่จะเข้าบ ารุงรักษา พร้อมใบรับรองการอบรมของวิศวกร/
ช่าง/ ผู้เชี่ยวชาญส าหรับการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง (Certificate/Training Record)  

 
 
 
 
 



ข้อ 3.3 
– 3.5 
ถ้ามี
โปรด
ระบุ 

ข้อ 5.1 
– 5.5 
ถ้ามี
โปรด
ระบุ 
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3.2.3 ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวิศวกร/ช่าง/ผู้เชี่ยวชาญเข้าท าการตรวจเช็ค
เครื่องและ ซ่อมแซมให้เสร็จภายใน 72 ชั่วโมง (หรือ 24 ชั่วโมง ตามลักษณะการใช้งาน) 

3.2.4 อ่ืนๆ ถ้ามี………….……….. 

 3.3 การบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
ผู้รับจ้างต้องเข้าบริการตรวจเช็คบ ารุงรักษาและ/หรือสอบเทียบ เครื่องให้เรียบร้อยและปลอดภัย

ต่อการใช้งานตลอดเวลา ซึ่งผู้รับจ้างต้องเข้าบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันโดยอ้างอิงตามคู่มือเครื่องแนะน าหรือ
แนวทางมาตรฐานหรือมาตรฐานสากล เช่น ECRI (Emergency Care Research Institute) เป็นต้น จ านวน ระบุ 
ครั้ง หรือทุก ระบุ เดือน ในระยะเวลา ระบุ ปี ตามสัญญา พร้อมทั้งออกเอกสารรายละเอียดการด าเนินงาน
บ ารุงรักษา (Preventive Maintenance report) โดยระบุวิธีการ เครื่องมือที่ใช้ และผลการด าเนินงาน ซึ่งมี
รูปภาพการด าเนินงานประกอบให้กับช่างของผู้ว่าจ้าง ทุกครั้งที่เข้าด าเนินการ โดยอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุท า
ความสะอาดทุกชนิด ให้ผู้รับจ้างจัดหามาเอง 

3.4 รายละเอียดการบริการทดสอบ/สอบเทียบ (Testing/Calibration) 
ในรอบการด าเนินการตามสัญญา ระบุ ปี ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทดสอบ/สอบเทียบค่าต่าง ๆ 

ของเครื่องอย่างน้อย ระบุ ครั้ง พร้อมทั้งออกเอกสารรับรองการทดสอบ/สอบเทียบ (Testing/Calibration 
Certificate) ให้กับผู้ว่าจ้างตามคู่มือผู้ผลิตหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO17025, ECRI (Emergency Care 
Research Institute) เป็นต้น 

3.5 รายละเอียดการบริการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Safety Test)  
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าทุกครั้งที่มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

พร้อมทั้งออกเอกสารผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้กับช่างของผู้ว่าจ้าง โดยค่าทดสอบความปลอดภัย
ทางไฟฟ้า อย่างน้อยทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า Leakage Current ตามมาตรฐาน IEC62353 หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.6 เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ).............................................................................................................. 

4. วงเงินงบประมาณ 
เป็นเงินรวม ................................. บาท (.......................................................................................)   

5. ข้อก าหนดโดยท่ัวไป 
 5.1 ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาโดยแยกรายละเอียด เป็นค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ที่รวม
ในสัญญา  

5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนตรวจเช็ค บ ารุงรักษาและ/หรือสอบเทียบ โดยระบุวิธีการ และความถี่ ตาม
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต (Service Manual) หรือตามมาตรฐานสากล เช่น ECRI (Emergency Care Research 
Institute), AHA (Advance Hospital Accreditation) , JCI (Joint Commission International Accreditation)  

5.3 หากมีอะไหล่ที่ไม่รวมในสัญญา ผู้รับจ้างต้องระบุรายการ พร้อมราคา และช่วงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยน
ในรายการอะไหล่ที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จัดหาอะไหล่ และให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่เปลี่ยน/ติดตั้ง
อุปกรณ์หรืออะไหล่ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ทุกชิ้นที่มีการเปลี่ยน 
ผู้รับจ้างต้องน าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ของเก่าส่งคืนแก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้งไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นมีการอนุมัติ
โดยผู้ว่าจ้างตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.4 ผู้รับจ้างต้องอัพเกรดซอร์ฟแวร์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ผู้รับจ้างมีหรือพัฒนาตามเทคโนโลยีเครื่องรุ่นนั้น ๆ ให้
ครบทุกเครื่อง โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

5.5 ผู้รับจ้างต้องแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าด าเนินการ พร้อมใบรับรองการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ส าหรับการซ่อม/บ ารุงรักษา/สอบเทียบเครื่อง (Certificate/Training Record) 



ข้อ 5.6 
– 5.9 
ถ้ามี
โปรด
ระบุ 
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5.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการท างานของเครื่องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ระบุ ใน
กรณีท่ีเครื่องขัดข้อง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าท าการตรวจเช็คเครื่องภายใน ระบุ ชั่วโมง หากผู้เสนอราคา
ไม่สามารถซ่อมได้ทันใน ระบุ วัน ให้เปลี่ยนเครื่องรุ่นเดียวกันหรือรุ่นเทียบเท่าหรือดีกว่ามาให้ใช้เป็นการชั่วคราว 
จนกว่าจะซ่อมเครื่องแล้วเสร็จ หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามนี้จะต้องถูกปรับเป็นเงินวันละ   ระบุ  บาท ทั้งนี้ผู้
รับจ้างต้องชี้แจงรายละเอียดปัญหา อุปสรรค และเหตุผล ที่ด าเนินการล่าช้าให้ผู้ว่าจ้างรับทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร และหากผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควรผู้ว่าจ้างจะสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาฯ หรือสั่ง
ปรับค่าเสียหายหรือตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานผลการตรวจเช็ค บ ารุงรักษาและ/หรือสอบเทียบ โดยระบุรายละเอียด 
วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ อะไหล่ที่เปลี่ยนพร้อมรูปภาพประกอบ และร้อยละของระยะเวลาการท างานของเครื่องใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ ทั้งนี้ในกรณีมีหารสอบเทียบให้แนบพร้อมใบรับรองของเครื่องที่ใช้สอบเทียบที่สามารถสอบ
กลับได้ (Traceability) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง และท ารายงานสรุปผลรายปีให้กับผู้ว่าจ้าง โดยด าเนินการด้านเอกสารให้
สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐาน/ข้อก าหนดของมาตรฐาน AHA (Advance Hospital Accreditation) หรือ JCI  
(Joint Commission International Accreditation) หรือ ECRI หรือ ISO17025 หรอืมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 

5.8 ผู้รับจ้างจะต้องให้ค าแนะน า วิธีบ ารุงรักษา และข้อควรระวังต่าง ๆ อาทิเช่น การท าความสะอาดและ
การป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ ให้กับผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานได้ดี กรณีที่ต้องจัดฝึกอบรมให้กับ
ผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนและก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 

5.9 ผู้รับจ้างจะต้องให้ค าแนะน า วิธีบ ารุงรักษาและวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ให้กับช่างของผู้ว่าจ้าง กรณีที่
ต้องจัดฝึกอบรมให้กับช่างของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนและก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมาน พ.ศ. 2565  

7.ระยะเวลาส่งมอบงานและเงื่อนไขการช าระเงิน 
การส่งมอบงานและการช าระเงินแบ่งออกเป็น ............. งวด หลังจากผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ

ครบถ้วนถูกต้องในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
  - งวดที่ 1 ภายในวันที่ ...............................................  
  - งวดที่ 2 ภายในวันที่ ...............................................  
  - งวดที่ 3 ภายในวันที่ ...............................................  

- งวดที่ 4 ภายในวันที่ ...............................................  
- งวดที่ ..........ต่อไป 

**หมายเหตุ**  ควรติดต่อสอบถามข้อมูลการแบ่งงวดงานกับทางบริษัทให้ชัดเจน 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอรับรองว่าการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 

    (ลงชื่อ).................................................................ผู้ก าหนดคุณลักษณะ  
            (                   ) 


