
























ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ      เครื่องตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิทัล สถาบันมะเร็งแหงชาติ         .   
    แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 เครื่อง                                                             .                                                       
.2. งาน            -            กลุมงาน       รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร      สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร           10,000,000.00                                                     บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)          3 กันยายน 2564                                              ..                                                                                          
    เปนเงิน                10,000,000.00                                         บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                    5,000,000.00                     บาท/เครื่อง 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท ซีเอ็มซี  ไบโอเท็ค จํากัด 
    5.2 บริษัท อิโนเวชั่น จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นางศราวรรณ            บุญลิขิต                      นายแพทยชํานาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
    ดานเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 
     6.2 นางสาวภัคปวีณ        พิชยกุล                      นายแพทยชํานาญการ                       กรรมการ 
     6.3 นายสุนทร               ถาวรวันชัย นักรังสีการแพทยชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
       ดานบริการทางวิชาการ 
     6.4  นางสาวพัชรีย          ชวยเกิด                  นักรังสีการแพทยชํานาญการ               กรรมการ 
       ดานบริการทางวิชาการ  
     6.5  นางวาสนา              ยิ้มแยมโอฐ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                กรรมการ 
           ดานการพยาบาล 
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิทัล สถาบันมะเร็งแหงชาติ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 2 เครื่อง 
1. ความตองการ  

เปนเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Color Doppler Ultrasound) ระบบ 

Full-digital ultrasound beam transmission and reception พรอมอุปกรณและคุณสมบัติตามขอกําหนด 

2. วัตถุประสงค  

ใชตรวจอวัยวะภายในเพ่ือดูความผิดปกติภายในทางดาน ชองทอง (Abdomen), หลอดเลือด 

(Vascular), นรีเวช (Gyn), ทางเดินปสสาวะ (Urology),  เตานม (Breast), ไทรอยด (Thyroid), และอวัยวะ

สวนตื้นอื่นๆ (Small Part) 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1  เปนเครื่องตรวจอวัยวะดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบ High-Definition ultrasound beam หรือ Digital  

Broadband acoustic beam forming หรือ Digital Beam former สามารถเลือกใชกับหัวตรวจชนิดตางๆ 

เพ่ือความเหมาะสมของการใชงานแตละอยางได 

3.2  ชุดควบคุม (Control Panel) ประกอบดวย Color Touch Control Screen ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

เพ่ือใชในการควบคุมการใชงาน และมี Software keyboard เพ่ือใชในการพิมพขอมูล  

3.3  ชุดควบคุม (Control Panel) สามารถปรับตําแหนงข้ึน-ลงไดตามตําแหนงท่ีเหมาะสม  

3.4  มีชุดแปนพิมพ (Keyboard) ติดตั้งดานลางของชุดควบคุม (Control Panel) หรือมี Software keyboard  

3.5  ตัวเครื่องมีระบบอุนเจลติดตั้งมาจากโรงงานผูผลิต  

3.6  จอแสดงภาพเปนชนิด High-Definition มีขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว สามารถใหความคมชัดและรายละเอียด

ของภาพสูง, สามารถหมุนจอไปทางซาย - ขวา สามารถปรับจอสูง-ต่ําได และปรับระดับมุมของจอภาพไดตามตองการ 

3.7  เครื่องเปนชนิดที่มีลอ 4 ลอ สามารถเคลื่อนยายไปมาสะดวกและสามารถล็อคลอใหหยุดนิ่งได 

3.8  ใชกับไฟฟากระแสสลับ 220-240 โวลท 50 เฮิรท 

4. คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.1  สามารถรองรับความถ่ีของหัวตรวจ (Transducer) ไดไมนอยกวา 22 MHz    

4.2  หัวตรวจ (Transducer) เปนแบบ Multi Frequency โดยสามารถเลือกใชความถี่ไดหลายคาความถี่ 

ในหัวตรวจเดียวกันพรอมแสดง คาความถี่ที่จอภาพได (ข้ึนกับหัวตรวจและโปรแกรมการตรวจ) 

4.3  สามารถใชกับหัวตรวจชนิด Convex, Linear, Sector, Micro convex หรืออ่ืน ๆ ได   
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4.4  มีชองสําหรับตอหัวตรวจ แบบพรอมใชงานไดไมนอยกวา 4 หัวตรวจ โดยสามารถใชไดกับชนิดของหัวตรวจ

ดังนี้ Convex , Linear, Sector, Micro convex และสามารถเลือกหัวตรวจที่จะใชไดท่ีชุดควบคมุการทํางาน  

4.5  มีระบบการเพ่ิมมุมของเสนเสียงในแนวทแยงทําใหไดรายละเอียดของภาพมากข้ึน 

4.6  มีระบบที่ชวยลดสัญญาณรบกวน Artifact และ Noise ตางๆ ขณะทําการตรวจ และสามารถนําขอมูลภาพ

เกากลับมาปรับใหมได 

4.7  มีระบบ 2D Image Optimization ในการปรับความคมชัดของภาพแบบอัตโนมัติ หรือภายใตการควบคุม

เพียงปุมเดียว (One Touch Operation)  

4.8  มีระบบ Spectrum Doppler Optimization ในการปรับ Velocity Range และ Base Line แบบ 

Automatic หรือภายใตการควบคุมเพียงปุมเดียว (One Touch Operation) 

4.9  มีระบบการสรางภาพใหเปนแนวยาวและสามารถวัดคาได 
4.10  มีระบบที่ใชสําหรับดูการไหลเวียนของเลือดแบบ Super Micro Vascular Imaging (SMI) หรือ Micro   

 Flow Imaging เพ่ือใชในการดูการไหลเวียนของเลือดในเสนเลือดที่มีความเร็วต่ํา เพ่ือใหงายตอการ
วินิจฉัยโรคตางได 

4.11 สามารถแสดงระบบการตรวจภาพแบบ Trapezoid Scan หรือ Virtual Convex เพ่ือเพ่ิมมุมการ Scan   
ใหกวางขึ้น (ขึ้นอยูกับหัวตรวจและโปรแกรมการตรวจ) 

4.12 มีระบบการจัดเก็บขอมูลคนไขอยูภายในตัวเครื่องซึ่งเปนระบบ Hard Disk ความจุไมนอยกวา 1,000 GB   

      หรือแบบ Solid State ความจุไมนอยกวา 128 GB 

4.13 สามารถบันทึกขอมูลคนไขลงบนแผนบันทึกขอมูลชนิด CD-R และ DVD หรือ Thumb drive ได โดยเปน

เครื่องท่ีติดตั้งมาจากโรงงานผูผลิต 

4.14  มีหนวยความจํา Cine Memory ขนาดไมนอยกวา 960 MB หรือไมนอยกวา 2,000 ภาพ และสามารถ

ปรับเลือกความเร็วในการดูภาพได 

4.15  มีระบบ Dicom 3.0 สําหรับเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ไดไมนอยกวา ดังนี้ Dicom Verify, Dicom Print,   
 Dicom Storage, Dicom Storage commitment, Dicom Modality Worklist, MPPS, Query/Retrieve 

4.16  คุณสมบัติใน B-Mode 
-  ระยะลึกในการตรวจสามารถตรวจไดลึกสุดไมนอยกวา 40 เซนติเมตร (ขึ้นกับหัวตรวจและโปรแกรมการตรวจ) 
-  อัตราความเร็วในการแสดงภาพสูงสุดไมนอยกวา 2,000 Frames/Sec (ข้ึนกับหัวตรวจและโปรแกรมการตรวจ) 
-  สามารถทําการปรับคา Gain เพ่ือความคมชัดได 
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-  สามารถทําการปรับ View ในการแสกนและทําการ Steering เพ่ือดูภาพในตําแหนงที่ตองการได 
-  มีระบบการ Pan Zoom และ Spot Zoom ภาพเพ่ือดูรายละเอียดของภาพตามตําแหนงตางๆที่ตองการ

ได (ขึ้นอยูกับหัวตรวจและโปรแกรมการตรวจ) 
-  สามารถทําการยอมสีภาพของภาพ B-Mode ใหเปนสีตางๆ ไดเพ่ือประโยชนในการวินิจฉัย 
- THI (Tissue Harmonic Imaging) สามารถปรับเปลี่ยนคาความถี่ไดหลายคาในหัวตรวจเดียวกัน 
  (ขึ้นอยูกับหัวตรวจและโปรแกรมการตรวจ) 
- การขยายสัญญาณตามระยะลึก (STC) เปนแบบ Slide Control มีไมนอยกวา 8 ขั้น 

4.17  คุณสมบัติใน M-Mode 

-  M-Mode Sweep Speed สามารถทําการปรับระดับความเร็วในการแสดงภาพได 

-  M-Mode Gain สามารถทําการปรับคา Gain เพ่ือความคมชัดได 

-  สามารถทําการยอมสีภาพของภาพ M-Mode ใหเปนสีตางๆไดเพ่ือประโยชนในการวินิจฉัย 

- สามารถแสดงภาพเปรียบเทียบโดยแสดงภาพดานหนึ่งเปน 2D และอีกดานหนึ่งเปน Color พรอมกันแบบ   
  Realtime 

4.18  คุณสมบัติใน Doppler Mode 

-  สามารถทํา PWD (Pulsed-Wave Doppler) และ HPRF PWD ได 

-  Doppler Scan สามารถแสดงภาพ B-Mode และ Doppler-Mode พรอมกันไดในลักษณะของภาพ 

Real Time และแสดงภาพ Doppler-Mode แบบเต็มจอได 

-  สามารถปรับคา Filter Cut-Off ไดเพ่ือใหไดภาพ Spectrum Doppler ที่คมชัด 

-  สามารถทําการปรับ Baseline ไดท้ังในขณะ Real-Time และหลังจากการ Freeze ภาพแลว 

-  สามารถทําการยอมสีภาพของภาพ Doppler Mode ใหเปนสีตางๆไดเพ่ือประโยชนในการวินิจฉัย 

-  ตําแหนง ROI  ในสวนของ Doppler จะเลื่อนไปตามตําแหนง Sample Position ท่ีทําการตรวจไดโดยอัตโนมัต ิ

-  สามารถเลือกแสดง Doppler Scale ไดทั้งแบบ  Velocity และ Doppler Shift Frequency 

4.19   คุณสมบัติใน Color Doppler 

-  Color Doppler Baseline การปรับ Baseline สามารถทําไดทั้งในขณะ Real-Time, ภายหลังจากการ

หยุดภาพ (Frozen) และยังสามารถปรับไดใน Cine Memory ได 

-  มีโหมดในการปรับคาการ Balance Weight ของภาพ Color ตอภาพ B/W 

- Color Doppler Filter มีระบบการกรองคลื่นสัญญาณรบกวนที่เกิดข้ึนได 
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4.20 มีโปรแกรมวิเคราะหความผิดปกติ ไมนอยกวาดังตอไปนี้  

- โปรแกรมวิเคราะหความยืดหยุนของเนื้อเยื่อ (Elastography) และสามารถแสดงคาเปนตัวเลขหรือแถบสี   

  โดยสามารถใชกับหัวตรวจแบบ Convex และ Linear ที่มาพรอมกับเครื่องได 

- โปรแกรมวิเคราะหหาตําแหนงของหินปูนขนาดเล็ก (Microcalcification)  หรือโปรแกรมชวยในสแกน  

  เตานม โดยระบุตําแหนงการวางหัวตรวจแบบ Anatomical Intelligence for Breast 

- โปรแกรมวิเคราะหปริมาณไขมันในตับ (Attenuation Imaging) หรือระบบการแสดงภาพ 2 ระนาบ  

  พรอม Color Doppler แบบ Real time เพ่ืองายตอการวินิจฉัยโรค 

5. อุปกรณประกอบการใชงาน  

5.1 Electronic Convex Transducer: สําหรับตรวจชองทอง (Abdomen) จํานวน 1 หัวตรวจ มีคุณสมบัติดังนี้ 

-  สามารถใชงานครอบคลุมความถ่ี 2.0 – 5.0 MHz หรือครอบคลุมความถ่ีที่กวางกวา 

- มีมุมในการสแกน ไมนอยกวา 70 องศา  

5.2 Electronic Linear Transducer: สําหรับตรวจอวัยวะบริเวณตื้นๆและเตานม (Small Parts & Breast) 

จํานวน 1 หัวตรวจ มีคุณสมบัติดังนี้ 

- สามารถใชงานครอบคลุมความถี ่5.0 - 10.0 MHz หรือครอบคลุมความถ่ีที่กวางกวา 

- มีความกวางในการสแกน ไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 

5.3 Electronic Linear Transducer : สําหรับตรวจเสนเลือด จํานวน 1 หัวตรวจ มีคณุสมบัติดังนี้ 

- สามารถใชงานครอบคลุมความถี ่4.0 -11.0 MHz หรือครอบคลุมความถ่ีที่กวางกวา 

- มีความกวางในการสแกน ไมนอยกวา 38 มิลลิเมตร 

5.4 เครื่องบันทึกภาพลงบนกระดาษขาวดํา (B&W Printer)              จํานวน 1 เครื่อง 

5.5 เครื่องสํารองแรงดันไฟฟา (Ups) ขนาดไมนอยกวา 2 kVA     จํานวน 1 ชุด 

5.6 กระดาษสําหรับบันทึกภาพขาวดํา                                         จํานวน 10 มวน 

5.7 Ultrasound Gel ขนาด 5,000 ml จํานวน 5 แกลลอน หรือ ขนาด 250 ml. จํานวน 100 ขวด 

5.8 Barcode scanner       จํานวน 1 อัน 

 

 

 



 

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

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
            (  นางสาวภัคปวีณ   พิชยกุล  )                                (  นายสุนทร       ถาวรวันชัย  ) 
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ         (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
            ( นางสาวพัชรีย     ชวยเกิด    )                                (  นางวาสนา  ยิ้มแยมโอฐ   ) 

 
 

- 5 - 

6. เงื่อนไขเฉพาะ 

6.1 เครื่องที่สงมอบตองเปนเครื่องใหมและไมเคยผานการใชงานหรือสาธิตการใชงานมากอน พรอมคูมือ 

      การใชงาน ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด 

6.2 ผูขายตองรับประกันคุณภาพเครื่องและอุปกรณประกอบ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป นับถัดจาก 

วันทีล่งนามตรวจรับของเปนตนไป โดยผูขายตองสงชางผูชํานาญมาตรวจสอบ และปรับแตงเครื่อง  

ทุกๆ 3 เดือน และทํา QC Program ดวย Ultrasound Phantom อยางนอยปละ 1 ครั้ง (พรอมรายงานผล) 

6.3 หากเกิดการชํารุด เสียหายของเครื่องและอุปกรณประกอบ ผูขายตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ 

ภายใน 2 วันหากไมสามารถแกไขได ผูซื้อตองนําเครื่องสํารองมาใหใชงาน และผูขายตองยินยอมให 

ปรับรายวัน ในอัตรารอยละ 0.02 ของราคาเครื่องที่ประมูลได จนกวาการซอมจะแลวเสร็จ 

6.4 ผูขายตองมหีนังสือรับรองอะไหลจําหนายใหกับสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไมนอยกวา 10 ป นับถัดจากวันที่  

ลงนามตรวจรับของเปนตนไป 

6.5 ในกรณีที่หัวตรวจเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหาย ไมวาจากกรณีใดๆ ผูขายตองดําเนินการจัดหาหัวตรวจ 

ที่ไมเคยผานการใชงานหรือสาธิตมากอน มาเปลี่ยนทดแทนโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นจํานวนไมนอยกวา    

2 หัวตรวจ (ตลอดอายุการใชงาน) 

6.6 ผูขายตองรับรองวาราคาจําหนายหัวตรวจทุกชนิด (ตลอดอายุการใชงาน) ตองไมเกินรอยละ 4 ของราคาตอ

เครื่องท่ีประมูลได 

6.7 ผูขายตองมีเอกสารรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต 

6.8 ผูขายตองสงผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับแตงเครื่องเพ่ือใหไดภาพที่มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งใหการฝกอบรมแก

ผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.9 ผูขายตองดําเนินการเชื่อมตอเพ่ือสงภาพเขาระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยผูขายตองเปน 
  ผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

6.10 อัตราคาบํารุงรักษาเครื่อง (รวมเครื่องบันทึกภาพลงบนกระดาษขาวดํา และเครื่องสํารองแรงดันไฟฟา  

ขนาดไมนอยกวา 2 kVA รวมแบตเตอรี)่ โดยยกเวนหัวตรวจทุกชนิด ตองไมเกินรอยละ 3 ของราคาตอเครื่องที่ประมูลได 

6.11 ผูขายตองดําเนินการสงมอบเครื่องตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิทัลและอุปกรณประกอบการใชงาน 

ครบทั้งหมดภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
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