




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัลชนิดความละเอียดสูง   .         
    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง                                                            .  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย      กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์             .        
ส่วนราชการ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     2,850,000.00     บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่        27 ตุลาคม 2563                                     . 
เป็นเงิน      2,850,000.00      บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                          -                           บาท 
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1  บริษัท ทีทีพีเอสพี เอเชีย จ ากัด                      . 
5.2  บริษัท เด็นตัล ฟาร์ม จ ากัด                           . 
5.3  บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)   . 
 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1 นางศราวรรณ บุญลิขิต                       ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                     .   
                                                                            ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา                     ..  
6.2 นางสาวธิติพร จิรนันทนากร                 ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ                            .. 
6.3 นางสาวเนตรชนก     สมสมัย                        ต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ                     . 
.                                                                            ด้านบริการทางวิชาการ                          .                                             
 

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
    (        นางศราวรรณ  บญุลิขิต        ) 

  
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (  นางสาวธิติพร  จิรนนัทนากร  )                       (   นางสาวเนตรชนก  สมสมัย   ) 
 



 

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 
เครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัการวนิจิฉัยภาพเอกซเรยร์ะบบดจิิทลัชนดิความละเอียดสงู แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 3 เครือ่ง 

1. ความเป็นมา 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในทางรังสีวิทยาเป็นอย่างมาก ระบบการจัดเก็บภาพ

ทางการแพทย์ (PACS) มีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลต่างๆ สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ติดตั้งระบบ PACS และใช้งาน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัล เพ่ือการ
วินิจฉัยมาเป็นระยะเวลานาน และเริ่มช ารุดเสียหาย ท าให้ไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงานของรังสีแพทย์ แต่ด้วย
คอมพิวเตอร์ส าหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ที่ยังเหลือใช้งานอยู่ในปัจจุบันยังไม่รองรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์เต้านม 
ซึ่งมีรายละเอียดของภาพสูงกว่าภาพเอกซเรย์ทั่วไปเป็นอย่างมาก การวินิจฉัยภาพเอกซเรย์เต้านมจ าเป็ นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและจอสีแสดงผลชนิดความละเอียดสูงต้องรองรับการแสดงผลของภาพเอกซเรย์ระบบ
ดิจิทัลได้ครบถ้วน รวมทั้งภาพเอกซเรย์เต้านมแบบ Tomosynthesis 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1  เพ่ือทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและหมดอายุตามการใช้งาน 
2.2  เพ่ือการพัฒนาให้รองรับการแสดงผลภาพเอกซเรย์เต้านม ระบบดิจิทัลแบบสมบูรณ์ 

 
3. คุณลักษณะทัว่ไป 

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวินิจฉัยภาพเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล รวมทั้งภาพเอกซเรย์เต้านมระบบ
ดิจิทัล แบบ Tomosynthesis ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัลต่าง ๆ พร้อมจอแสดงผลแบบสี 
ชนิดความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล สามารถเชื่อมต่อการท างานกับโปรแกรมระบบ HIS หรือ RIS และระบบ 
PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
          (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต        ) 

  
 (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 

              (    นางสาวธิติพร  จิรนันทนากร    )                         (     นางสาวเนตรชนก  สมสมัย     ) 
 



 

 
4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

4.1 ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการประมวลผลแบบ workstation จ านวน 3 ชุด 
4.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel Xeon W-series ที่มีจ านวน core ไม่น้อยกว่า 6 core    

มีความเร็วของสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.3 GHz มี Cache Memory ไม่น้อยกว่า 12 MB 
 และรองรับการประมวลผลแบบ 64 bit จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

4.1.2  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2600 MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
4.1.3 มี Hard Disks แบบ NVMe PCIe SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 256 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย และ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
4.1.4 มี Ethernet Port แบบ 10/100/1000 Base-TX หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
4.1.5 มี DVD+/-RW Drive หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
4.1.6 มีจอภาพสีเป็นชนิด TFT LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีความละเอียด (Resolution)     

ไม่น้อยกว่า 1280x1024 พิกเซล 
4.1.7 แป้นพิมพ์ (Keyboard) มีจ านวนแป้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 104 แป้น ประกอบด้วย เลขอารบิก เลขไทย 

 อักษรภาษาอังกฤษ อักษรภาษาไทย อักขระพิเศษต่างๆ ติดบนแป้นอย่างถาวร 
4.1.8 มี Optical Mouse เป็นแบบ USB หรือดีกว่า พร้อมแผ่นรอง (Mouse Pad) 
4..1.9 จอภาพสี, Keyboard และ Mouse ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
4.1.10 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 Series หรือ มอก. หรือ Nectec และ FCC     

เป็นอย่างน้อย 
4.1.11 มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 10 Professional 64 bit หรือระบบปฏิบัติการ

Microsoft Window รุ่นล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
4.1.12 ติดตั้งโปรแกรม Office Home and Business 2019 English 1 KEY / 1 Device ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  
4.1.13 รับประกัน 4.1.1 - 4.1.12 ไม่น้อยกว่า 3 ปี แบบ onsite service 
4.1.14 Barcode scanner แบบ 2D  

 
          (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

         (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต        ) 
  
 (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 

    (    นางสาวธิติพร  จิรนันทนากร    )                       (     นางสาวเนตรชนก  สมสมัย     ) 



 

 4.2  เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0kVA พร้อมติดตั้ง จ านวน 3 ชุด  
  4.2.1  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts) 
  4.2.2  มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
  4.2.3  มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% 
  4.2.4  สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาท ี
  4.2.5  รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

4.3 จอภาพสีความละเอียดสูง พร้อมขาตั้ง จ านวน 3 ชุด 
4.3.1 เป็นจอภาพสีชนิด IPS แสดงขนาดภาพตามเส้นทแยงมุมได้ไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จ านวน 1 จอ  
 ที่มีความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 4000 x 2000 พิกเซล และมีขนาด pixel pitch          

ไม่มากกว่า 0.18 ม.ม. 
4.3.2 มีมุมมองของจอภาพ (Viewing angle) ไม่น้อยกว่า 177 องศา 
4.3.3 มีค่าความสว่าง (Brightness หรือ Luminance) ไม่น้อยกว่า 800 cd/m2 และมีค่า Contrast ratio   

ไม่น้อยกว่า 1200:1 
4.3.4  มี Response time ไม่มากกว่า 33 ms 
4.3.5  สามารถแสดงรายละเอียดของเฉดสี ได้ไม่น้อยกว่า 10 bit 
4.3.6  มีช่องต่อสัญญาณแบบ DVI หรือ Display port    
4.3.7  มีแผงวงจรควบคุมการแสดงภาพ (Graphic หรือ Display card) ที่รองรับการใช้งานและเชื่อมต่อ 
 ช่องสัญญาณของจอภาพสีความละเอียดสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
4.3.8  รองรับการแสดงผลของภาพเอกซเรย์เต้านม (Mammography) และ Digital Breast Tomosynthesis 
4.3.9  จอภาพต้องรับประกันแบบ zero bright/dark dot ถ้าหากตรวจพบ bright/dark dot ผู้ขาย 

 ต้องด าเนินการจัดหาจอภาพใหม่มาทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
4.3.10รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี แบบ onsite service 

 
 
 
                                (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

         (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต        ) 
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    (    นางสาวธิติพร  จิรนันทนากร    )                       (     นางสาวเนตรชนก  สมสมัย     ) 



 

5. เงือ่นไขเฉพาะ 
5.1 ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตั้งเครื่องให้สามารถท างานเชื่อมต่อกับระบบ HIS และ

โปรแกรมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
5.2 ผู้ขายต้องเข้ามาบ ารุงรักษาระบบทุกๆ 4 เดือน และหากมีการ update software จากผู้ผลิต ผู้ขายต้อง

ด าเนินการ update software ให้ตลอดการรับประกัน 
5.3 ผู้ขายต้องเข้ามา Calibrate จอภาพความละเอียดสูง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดการรับประกัน และตลอด

สัญญาการบ ารุงรักษาหลังหมดการรับประกัน 
5.4 ผู้เสนอราคารับรองว่า มีอะไหล่ขายในราคาท้องตลาดหรือให้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5.5 ก าหนดส่งของและติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
5.6 ผู้ขายรับรองว่าเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
5.7 ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายระบุหัวข้อในเอกสารและแคตตาล็อคที่ระบุรายละเอียด ให้ตรงตามรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนดของทางราชการ 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
 
(ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  

 (           นางศราวรรณ  บุญลิขิต        ) 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวธิติพร  จิรนันทนากร       ) 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
             (          นางสาวเนตรชนก  สมสมยั         ) 
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