






















รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของรถคัดกรองและวนิจิฉยัโรคมะเรง็เตา้นมเคลือ่นที่แบบประสทิธภิาพสงู 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน 

1. ความต้องการ รถตรวจคัดกรองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลเคลื่อนที่ (Mobile Digital Mammography Unit) 
ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถรองรับการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมผู้ป่วยได้อย่างคมชัด รวดเร็ว และให้รายละเอียดสูง 
พร้อมเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอัตโนมัติสามมิติ (Automated Breast Ultrasound 
Scanner)   

2. คุณลักษณะทั่วไป รถตรวจคัดกรองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลเคลื่อนที่ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที ่จ านวน 1 คัน 

  2.2 เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง 
  2.3 เครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอัตโนมัติสามมิติ  (Automated Breast  
          Ultrasound Scanner) จ านวน 1 ชุด         

2.4  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 
2.5  ระบบจัดคิวนัดหมายคนไข้ และระบบแจ้งรายงานผลอัตโนมัติ จ านวน 1 ระบบ 

3. คุณลักษณะทางเทคนิค   
3.1 รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 

3.1.1 มาตรฐานขนาด และห้องภายในรถ 
- ความยาวตัวถังท้ังหมดไม่น้อยกว่า  12000 มิลลิเมตร 
- ระยะช่วงล้อหน้า-หลังไม่น้อยกว่า     5900 มิลลิเมตร 
- ความกว้างของตัวถังไม่น้อยกว่า      2100 มิลลิเมตร 
- ความสูงจากพ้ืนถึงหลังคาไม่น้อยกว่า 3000 มิลลิเมตร 
- ที่นั่งส าหรับพนักงานขับรถ จ านวน 1 ที่นั่ง 
- ห้องเอกซเรย์เต้านม จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า จ านวน 1 ห้อง  
- เคาน์เตอร์ส่วนรับลงทะเบียนคนไข ้
- ห้องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอัตโนมัติแบบสามมิติ จ านวน 1 ห้อง  
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3.1.2 ระบบเครื่องยนต์ 

- เครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ของ SCANIA หรือ MAN ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 310 แรงม้า  
  ที่ 1900 รอบ/นาที หรือดีกว่า 
- แรงบิดสูงสุด 1550 นิวตันเมตร ที่ 1000-1350 รอบ/นาที หรือดีกว่า 
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 5 สูบ แถวเรียง เทอร์โบชาร์จ, อินเตอร์คูลเลอร์ หรือดีกว่า 
- ควบคุมการท างานเครื่องยนต์ด้วยระบบ EMS หรือเทียบเท่า 
- กรองน้ ามัน 2 ระบบ (ไส้กรอง และกรองปั่น) 
- เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือไดชาร์จ ชนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 24 โวลต์ ที่ติดมากับเครื่องยนต์ต้องผลิต 
 กระแสไฟได้เพียงพอกับการใช้งาน   
- ผ่านมาตรฐานไอเสีย ยูโร 3 หรือดีกว่า 

3.1.3 ระบบเชื้อเพลิง 
- ระบบควบคุมการจ่ายน้ ามันแบบ PDE หรือดีกว่า 
- ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 310 ลิตร 

3.1.4  ระบบถ่ายทอดก าลัง แบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 จังหวะ ถอยหลัง 1 จังหวะ หรือดีกว่า  
  พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ 

3.1.5 ระบบพวงมาลัย แบบลูกปืนหมุนเวียนพร้อมพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับ 4 ทิศทาง
และล็อคได้ 

3.1.6 ระบบกันสะเทือน 
- ระบบกันสะเทือนหน้า แบบถุงลม จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ลูก พร้อมโช้คอัพแบบ Heavy Duty    
- ระบบกันสะเทือนหลัง แบบถุงลม จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ลูก พร้อมโช้คอัพแบบ Heavy Duty 
   บริเวณเพลาหลัง ถุงลมทุกตัวติดตั้งนอกแนวแชสซี ลดอาการโคลงของตัวรถ 

3.1.7 ระบบเบรก  
- มีระบบเบรกลมล้วน 3 วงจรอิสระ (ล้อหน้า ล้อหลัง และเบรกจอด) 
- ดิสกเ์บรกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบ EBS หรือดีกว่า 
- มีระบบปรับตั้งผ้าเบรกอัตโนมัติ 
- มีระบบช่วยเบรก ABS, Traction control และเบรกไอเสีย 
- มีระบบ BMS ควบคุมการท างานของระบบความปลอดภัย 
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3.1.8 ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 120 แอมป์ จ านวน 2 ลูก 
3.1.9 ระบบขับเคลื่อน แบบ 4x2 ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลัง 1 เพลา 
3.1.10 ระบบล้อและยาง แบบกระทะล้อชิ้นเดียว ขนาด 9.00-22.5 ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน 

 ขนาด 295/80 R 22.5 จ านวน 7 ชุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตแชสซี 
3.1.11  มีระบบควบคุมความเร็วรถ (Cruise control) 
3.1.12  มีระบบจ ากัดความเร็วรถ 
3.1.13  ระบบและอุปกรณเ์สริม 
- ติดตั้งขาค้ ายัน 4 จุดใต้พ้ืนรถ ด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 2 จุด ยึดติดกับโครงรถ 

 แต่ละตัวมีก าลังไม่น้อยกว่า 5 ตัน ท างานด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยแม่ปั๊มไฮดรอลิกควบคุม   
 ด้วยระบบไฟฟ้า สามารถล็อคตายในระดับตามที่ต้องการ และติดตั้งที่วัดระดับน้ าไว้ที่ 
 หน้ารถ และท้ายรถด้านละ 1 ตัวเพ่ือปรับระดับระนาบ 

- มีระบบน้ าใช้และน้ าทิ้ง 2 ถัง โดยถังเก็บน้ าใช้ไว้ใต้ท้องรถ หรือต าแหน่งที่เหมาะสม และถังเก็บ
น้ าทิ้งไว้ใต้ท้องรถเป็นถังหรือต าแหน่งที่เหมาะสม มีความจุไม่น้อยกว่าถังละ 100 ลิตร พร้อมมี
วาล์วส าหรับปิด-เปิด มีระบบกรองน้ ามาตรฐาน 2 ชั้น มีช่องเติมน้ ายาฆ่าเชื้อในถังน้ าที่ใช้แล้ว 
ก่อนทิ้งออกไปภายในถังเก็บน้ าต้องมีแผ่นกั้นแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ให้พอเหมาะเพ่ือป้องกันการ
เคลื่อนตัวของน้ าไปกระแทกผนังของถัง และติดตั้งระบบ Sensor บอกระดับน้ าดีข้างตัวรถ       
1 ต าแหน่ง 

3.1.14 โครงสร้างตัวถังรถและส่วนประกอบตัวรถ 
- ตัวถังรถเป็นแบบรุ่นใหม่มาตรฐานบริษัทผู้ผลิต คานตรงโครงสร้างเป็นเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม 
 ตัวถังด้านนอก ด้านหน้า และด้านท้าย และผนังภายนอกรถหุ้มและประกอบด้วยเหล็กซิงค์เบอร์  

18 หรือเทียบเท่า 
- โครงสร้างของตัวถังรถทั้งหมดเป็นเหล็กเหนียวเชื่อมประสานรอยต่อให้ยึดติดกัน เสริมโครงสร้าง

อย่างมั่นคงแข็งแรงโดยตลอดและขัดให้เรียบ 
- ตัวถังรอบนอกใช้แผ่น เหล็กอาบสังกะสี  (ELECTRO GALVANIZE) หนาไม่น้อยกว่า 1.2 

มิลลิเมตร หรือเบอร์ 18   
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- มีช่องเก็บของอยู่ใต้พ้ืนตัวถัง พ้ืนของช่องเก็บของปูด้วยแผ่นเหล็กไร้สนิม ฝาช่องเก็บของให้เปิด

ขึ้นขนานกับตัวรถ หรือเปิดออกด้านข้างมีเครื่องช่วยผ่อนแรงพร้อมมีกุญแจปิดล็อค ผนังด้านใน
กรุด้วยแผ่นเหล็กไร้สนิม 
- ติดตั้งปั๊มสูบน้ าใต้พ้ืนรถ พร้อมท่อส่งน้ าไปเก็บในถังน้ าดี ระบบปั๊มน้ าต้องสามารถสูบน้ าจากแหล่ง

น้ าไปเก็บในถังน้ าดี และสามารถปั๊มน้ าจากถังเก็บไปใช้งานภายในรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมีท่อ
อ่อนเสริมใยถัก พร้อมที่ม้วนเก็บยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร และปั๊มน้ าเป็นแบบมีถังพักท างาน 
เมื่อแรงดันในถังลดลง 

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมสวิตช์ปิด – เปิด ภายในตัวรถให้มีแสงสว่างเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นแบบประหยัดพลังงาน                   

- ระบบสายไฟฟ้า (พร้อมสายดิน) เดินสายเก็บภายใต้ผนังบุตกแต่ง โดยใช้สายไฟคุณภาพสูงตาม
มาตรฐาน มอก.  

- ติดตั้งเต้าเสียบไฟฟ้าส าหรับเสียบเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้ เพียงพอกับการใช้งาน 
ตามท่ีผู้ซื้อก าหนด 

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 24 โวลต์ แบบ DC เป็นแบบ 220 โวลต์ AC ขนาดไม่น้อยกว่า 600
วัตต์ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด              
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว บนหลังคาเพ่ือระบายอากาศจากภายในตัวรถ 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด 
- มีระบบปัดน้ าฝน ด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 3  จังหวะ และมีเครื่อง

ฉีดน้ าล้างกระจกท างานด้วยระบบไฟฟ้า         
- มีโคมไฟแสงสว่างและโคมไฟสัญญาณครบถ้วนตามแบบและชนิดของรถตามที่ พรบ .จราจรทาง

บกก าหนด 
- ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ เพ่ือใช้งานกับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ทั้งหมดภายในรถพร้อมกันได้อย่าง

เพียงพอ โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 KVA จ านวน 1 ชุด  
- ติดตั้งลิฟท์ส าหรับยกรถเข็นคนไข้หรือผู้พิการ โดยอุปกรณ์ลิฟท์สามารถเก็บใต้ท้องรถ  ควบคุม

ด้วยรีโมทไฟฟ้า สามารถรับน้ าหนักรถเข็นพร้อมคนไข้ ได้ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม 
 

 
 

(ลงช่ือ)................................................................ประธานกรรมการ 
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(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ    
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นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ                นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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- มีระบบกล้องหลัง พร้อมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
- มี sensor กันการชนกระแทก ไม่น้อยกว่า 8 จุด (ด้านหน้า ด้านหลัง และหลังคา)             
- ตัวถงัรถด้านใน ฝ้าเพดาน กรุด้วยวัสดุกันความร้อนแล้วปิดทับไฟเบอร์คอมโพสิตลายหนัง หรือ 
 งานไมล้ามิเนตพร้อมวัสดุอื่นๆเพ่ือความสวยงาม 
- พ้ืนรถปูด้วยไม้เนื้อแข็งอบแห้งเข้ารางลิ้นหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร แล้วปูทับด้วยแผ่นยาง

อย่างดี หรืองานไม้ หรือตามความเหมาะสม 
- มีประตูปิด-เปิด ส าหรับการขึ้นลง 3 ประตู ประตูที่ 1 บริเวณด้านหน้าซ้ายตัวรถ เป็นแบบบาน

เดี่ยว ด้านบนมีกระจกบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค ประตูที่ 2 บริเวณตอนกลาง
ด้านซ้ายตัวรถ เป็นแบบ 2 ชั้น ด้านนอกเป็นบานเดี่ยว พร้อมกุญแจล็อค ด้านในเป็นประตูบาน
เลื่อน มีสวิทช์ ปิด-เปิดด้วย ระบบไฟฟ้า พร้อม sensor ด้านใน ประตูที่ 3 บริเวณด้าน หน้าขวา
ตัวรถ ส าหรับพนักงานขับรถเป็นแบบบานเดี่ยว ด้านบนมีกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม 
พร้อมกุญแจล็อค 
- ต้องมีประตูฉุกเฉิน 1 ประตู  
- มีบันไดขึ้นลงจากด้านนอกตัวรถ โดยสามารถพับเก็บซ่อนไว้ในช่องใต้ตัวรถได ้ 
- บังโคลนหน้า-ท้าย ด้านในหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กไร้สนิม พร้อมติดตั้งแผ่นยางกันโคลนที่

บังโคลนหน้า 
- กระจกบังลมหน้า-หลัง และกระจกหน้าต่างด้านข้างทุกบานเป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบลามิเนต

และ เป็นไปตามมาตรฐานที่ มอก .หรือกรมการขนส่งทางบกก าหนดไว้ ส าหรับกระจกบังลม
ด้านหน้าเป็นชนิดแผ่นเดียวตลอดกรองแสงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกันความร้อนได้   
ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร และกระจกด้านข้างรวมทั้งกระจกบังลมหลังมีความหนา  
ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร กระจกบังลมหลังและกระจกหน้าต่างด้านข้างเป็นกระจกชนิดกรองแสง 

 และกันความร้อน   
- เก้าอ้ีพนักงานขับรถสามารถปรับเลื่อน หน้า-หลัง-ขึ้น-ลง ได้ บุด้วยฟองน้ าอย่างดี หุ้มด้วยผ้า 

หรือหนังแท้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย      
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นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ                นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์  
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3.1.15 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบฉุดตรงกับเครื่องยนต์รถ บริเวณภายในรถทั้งคัน ซึ่งสามารถท า

ความเย็นได้อย่างเพียงพอ มีช่องปรับทิศทางลมอยู่ด้านบน มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์
ควบคุมความเร็วรอบพัดลม (Blower) ปรับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 

3.1.16 ข้อก าหนดอ่ืนๆ 
- สีและเครื่องหมายประจ ารถ ตามท่ีหน่วยงานก าหนดภายหลัง 
- สีพ่นที่ใช้เป็นแบบสีแห้งช้า ระบบ 2k พ่นในห้องอบสีมาตรฐาน สามารถควบคุมความร้อนได้ถึง

60 องศา มีสายไฟฟ้าใช้ส าหรับต่อพ่วงกับไฟฟ้าระบบกระแสสลับ 220 โวลต์ จากภายนอกมา
ใช้งานภายใน รถ ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร และสามารถทนกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย และมีที่ม้วนเก็บสายไฟหลังเลิกใช้งานพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจร 
- พ้ืนใต้รถและโครงสร้างใต้พ้ืนรถพ่นกันสนิม โดยใช้สารกันสนิมประเภทชนิดที่มีองค์ประกอบ

พ้ืนฐานจากขี้ผึ้ง แวกซ์ เมื่อแห้งจะเป็นฟิล์มใส สารกันสนิมมีคุณภาพสูงสามารถป้องกันสนิม  
การผุกร่อนความชื้น น้ า และตัวเร่งสนิมอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี ความคงทน ไม่แตกร่อน ไม่แห้ง ไม่
กรอบ ยืดหยุ่นได้ดี ตลอดอายุการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001 และ ISO14001 สารกันสนิมที่ใช้ฉีดพ่นจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ผ่านการทดสอบจากห้องทดลอง และทดสอบใช้งานจริงจากสถาบันต่างๆ 
พร้อมแนบรายละเอียดเอกสารการตรวจสอบประกอบการพิจารณา และมีหนังสือรับรองแต่งตั้ง
เป็นผู้แทนจ าหน่าย และมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีศูนย์บริการทั่ว
ประเทศไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

3.1.17  รูปแบบการจัดวางห้องบนรถ แบ่งเป็น 4 ส่วน  
3.1.17.1  ส่วนที่ 1 ตอนหน้ารถ 
- มีที่นั่งพนักงานขับรถ 
- มีประตูด้านคนขับ 1 ประต ูและมีประตูด้านซ้าย 1 ประตู พร้อมกุญแจล็อคทั้ง 2 ประตู 
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3.1.17.2 ส่วนที่ 2 ห้องตรวจเอกซเรย์เต้านม 
- กั้นระหว่างตอนหน้ารถและตอนกลางรถโครงสร้างเป็นเหล็กปิดทับด้วยแผ่นเหล็กเคลือบพีวีซี  

หรือไฟเบอร์คอมโพสิตลายหนังหรืองานไม้หรือลามิเนต พร้อมวัสดุต่างๆ ตามความเหมาะสม 
- ผนังห้องหุ้มด้วยแผ่นตะกั่วหนา 1 มิลลิเมตร รอบห้องและวัสดุภายในปิดทับด้วยไฟเบอร์คอม

โพสิต ลายหนังอย่างดีหรืองานไม้หรือลามิเนต พร้อมวัสดุต่างๆ ตามที่ผู้ซื้อก าหนดและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 17000 บีทียู จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
พร้อมติดตั้งระบบสลับการท างานได้ 
- ติดตั้งรางไฟฟ้าแบบไฟเบอร์คอมโพสิตทั้ง 2 ข้าง ด้านล่างของตัวห้องในส่วนที่ติดได้ 

3.1.17.3 ส่วนที่ 3 ห้องรับรองคนไข้ 
- มีเคาน์เตอร์ส่วนรับลงทะเบียนคนไข้พร้อมที่นั่ง 
- มีห้องส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมตู้เก็บของ จ านวน 1 ห้อง 
- วัสดุภายในปิดทับด้วยไฟเบอร์คอมโพสิตลายหนังอย่างดีหรืองานไม้พร้อมวัสดุต่างๆ ตามความ

เหมาะสม 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 บีทียู จ านวน 1 ชุด 

3.1.17.4 ส่วนที่ 4 ห้องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอัตโนมัติ 3 มิติ   
- มีอ่างล้างมือ 1 อ่าง และมีโต๊ะส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับวินิจฉัยจ านวน 1 ชุด 
- วัสดุภายในปิดทับด้วยไฟเบอร์คอมโพสิตลายหนังอย่างดี หรืองานไม้ หรือลามิเนต พร้อมวัสดุ

ต่างๆ ตามความเหมาะสม และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter ขนาดความไม่น้อยกว่า 
12000 บีทียู จ านวน 1 ชุด  

3.1.18 เงื่อนไขเฉพาะ  
- รับประกันคุณภาพตัวถังรถและงานตกแต่งภายใน เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันรับมอบของครบ  
- การรับประกันเครื่องยนต์และแชสซีทุกชิ้นส่วนที่รับรองจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- บริษัทฯผู้จ าหน่ายต้องรับรองว่ามีอะไหล่ในการซ่อมบ ารุง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- บริษัทฯต้องแนบหลักฐานให้แสดงเครื่องหมาย มอก. 1295-2541 หรือดีกว่า ตามที่ สมอ.

เปลี่ยนแปลงมาหรือก าหนด บริษัทฯจะน าส่งและยินดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเช่นค่าประกันภัยตาม 
พรบ. และค่าด าเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 
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(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
                   (นางกนกพร  สมวัตต์)                                            (นายวีรวุฒิ  อ่ิมส าราญ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์                                      ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
                (นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ)                                                     (นางศราวรรณ  บุญลิขิต) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ    
                  (นายสุนทร  ถาวรวันชัย)                                                     (นายวีรพล   นาคะไพบูลย์) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ                นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 



- 8 - 
3.2 เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) 

เป็นเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลที่สามารถถ่ายภาพได้ทั้งแบบสองมิติ (2 Dimension) และ
รองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายเอกซเรย์เต้านมแบบสามมิติ (3-Dimension Tomosynthesis) ได้ในอนาคต 
ตัวเครื่องสามารถท างานได้ทั้งระบบ Manual Exposure และ Automatic Exposure โดยใช้ Image Receptor 
แบบ Digital ในการรับและแปลงภาพเอกซเรย์เป็นสัญญาณภาพดิจิตอล พร้อมทั้งสามารถส่งภาพดิจิตอลของเต้านม
ไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ ตามมาตรฐาน DICOM ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้  

3.2.1 เครื่องก าเนิดรังสีเอ็กซ์ (X-ray Generator) 
- เป็นชนิดศักดาไฟฟ้าคงที่ แบบอินเวอร์ตเตอร์ความถี่สูง (High Frequency Inverter) 

มีขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 
- สามารถปรับตั้งศักดาไฟฟ้าส าหรับการเอกซเรย์ได้ต่ าสุดไม่มากกว่า 23 กิโลโวลท์ และ

สูงสุดไม่น้อยกว่า 39 กิโลโวลท์   
- สามารถปรับตั้งปริมาณของรังสีสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 mAs   

3.2.2 หลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) 
- หลอดเอกซเรย์เป็นชนิดแอโนดหมุน (Rotating Anode)  มีความเร็วในการหมุนไม่

น้อยกว่า 8,800 รอบต่อนาที   
- แอโนดเป็นแบบ Single Anode หรือ double-focus rotating anode ท าด้วย

ทังสเตน (Tungsten)  
- ความจุความร้อนของแอโนดไม่น้อยกว่า 162,000 หน่วย (HU)  
- Focal Spot มีขนาดไม่มากกว่า 0.3 มิลลิเมตร 
- มีตัวกรองรังสี  (Filter) เป็นแบบโรเดียม (Rhodium) และเงิน (Silver) หรือแบบ

โรเดียม (Rhodium) และไทเทเนียม (Titanium)  
- ทางออกของรังสีเอกซเรย์ท าด้วยสารเบอริลเลียม (Beryllium) 
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3.2.3 ชุดยึดหลอดเอกซเรย์และตัวรับภาพดิจิตอล (X-ray Tube Suspension and Detector) 

- ระยะจาก Focal Spot ถึงตัวรับภาพ (SID) ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร  
- สามารถหมุนรอบแกนแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า +180 องศา ถึงไม่น้อยกว่า -155 องศา 

ด้วยระบบมอเตอร์ 
- สามารถปรับขึ้น-ลงได้ ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถปรับความสูงได้สูงสุด    

ไม่น้อยกว่า 138 เซนติเมตร และต่ าสุดได้ไม่มากกว่า 76 เซนติเมตร วัดจากพ้ืน  
- สามารถบันทึกค่ามุมเอียงของหลอดเอกซเรย์ไว้ล่วงหน้า และท าการเอียงมุมด้วยการ

กดปุ่มเพียงครั้งเดียว 
- มีระบบควบคุมขนาดล ารังสีแบบอัตโนมัติ ตามขนาดของของแผ่นกดเต้านม 
- สามารถควบคุมแผ่นกดเต้านมได้ทั้งแบบมอเตอร์และปรับด้วยตัวเอง 
- แผ่นกดเต้านมสามารถหยุดกดเต้านมอัตโนมัติ และเลื่อนออกอัตโนมัติหลังจากการ

ถ่ายภาพ  
- มี Foot Switch ส าหรับควบคุมแผ่นกดเต้านม จ านวน 2 ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและขวา

ของเสายึด   
3.2.4 ตัวรับภาพดิจิตอล (Detector) 

- ท าด้วยสารอะมอร์ฟัสเซเลเนียม (Amorphous Selenium)      
- มีพ้ืนที่ส าหรับการรับภาพมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร ความยาว    

ไม่น้อยกว่า 29 เซนติเมตร 
- ขนาดพิกเซลของภาพไม่มากกว่า 85 ไมครอน 
- มีระบบควบคุมการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติ  
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพ (Spatial Resolution) ได้ไม่น้อยกว่า 5 line 

pair/mm  
- มีกริด (Grid) หรือ Collimator ในการการป้องกันรังสีกระเจิง  
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3.2.5 ชุดควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์ (Acquisition Workstation) 

- ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel Xeon หรือแบบ Multi Core 
หรือตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต 
- ท างานบนระบบ Microsoft Window 7 หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
- มีขนาดความจุของ Hard Disk ไม่น้อยกว่า 1 TB  
- มีหน่วยความจ าชนิด High Speed RAM ไม่น้อยกว่า 16 GB 
- สามารถเก็บข้อมูลภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านมลงบน CD หรือ DVD ได ้
- ชุดจอมอนิเตอร์แสดงภาพเป็นชนิด LCD หรือ LED ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน

พิกเซล 
- มีระบบ DICOM ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ Storage, Storage Commitment, Worklist 

หรืออ่ืนๆ    
- ควบคุมการท างานโดยใช้ Keyboard, Mouse และ/หรือ Trackball ได ้
- สามารถค านวณและแสดงปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ  
- สามารถเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านมแบบ 2 มิติ ได้ไม่น้อยกว่า 9,000 ภาพ 
- มีฉากป้องกันรังสี ซึ่งสามารถป้องกันรังสีได้เทียบเท่าความหนาตะกั่วไม่น้อยกว่า 0.5 

มิลลิเมตร   
3.2.6 ชุด Diagnostic Workstation พร้อมโปรแกรมส าหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์เต้านม 

- ใช้คอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบ Intel Xeon Processor ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า 
- ท างานบนระบบ Microsoft Window 7 หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
- มีหน่วยความจ าชนิด High Speed RAM ไม่น้อยกว่า 16 GB 
- มีความจุของ Hard Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 1  TB (Unformatted) ชนิด High 

Speed Hard Disk 
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- มี Network Interface ความเร็วไม่น้อยกว่า 10/100/1000 Base T Ethernet    
- มีจอภาพสี ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- มีจอภาพสีความละเอียดสูง ระดับ Medical Grade ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล 

จ านวน  2 จอ หรือจอภาพสีความละเอียดสูง ระดับ Medical Grade ขนาดไม่น้อยกว่า 
12 ล้านพิกเซล จ านวน 1 จอ 
- มี Display Cards ระดับ Medical Grade ชนิด High End ขนาดไม่น้อยกว่า 10 Bit 
- มีระบบ DICOM ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ Storage, Storage Commitment, Print,  
  Query/Retrieve, Schedule Workflow, Worklist  
- ควบคุมการท างานโดยใช้ Keyboard และ Mouse และ Mammo Keypad ได ้
- มี CD/DVD ROM Drive จ านวน 1 ชุด 
- มีโปรแกรมส าหรับการดูภาพเอกซเรย์เต้านมเพ่ือการวินิจฉัยโดยเฉพาะ  
- เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA 
- มี โป รแกรมส าห รับ การบั นทึ ก ห รือ ราย งาน ผลการตรวจ เอกซ เรย์ เต้ าน ม 

(Mammographic Report)   
3.2.7 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

- Compression Paddle ขนาดเล็ก    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 
- Compression Paddle ขนาดใหญ่   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 
- Spot Paddle หรือ Spot Contact Paddle  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 
- Magnification Paddle หรือ Low Spot Paddle  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 
- Face Shield      จ านวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 
- Small Breast Paddle หรือ                จ านวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 
  Axilla Compression Plate หรือเทียบเท่า  
- Dual Function Footswitch     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 
- ACR Breast Phantom    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10 KVA  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
- เครื่องดูดความชื้น      จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
- คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา     
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นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ                นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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3.2.8 เงื่อนไข 

- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี นับแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไป 
- ผู้ขายต้องติดตั้งโปรแกรมส าหรับการใช้งาน 3D Tomosynthesis  
- ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองว่า มีวิศวกรที่ได้รับการอบรมการติดตั้ง และซ่อมเครื่อง 
- ผู้ขายต้องรับรองว่ามีอะไหล่ขายในท้องตลาดหรือให้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- ผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานของเครื่องแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจน สามารถใช้งานได้ 
- ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งาน( Operating Manual ) จ านวน 1 ชุด 
- ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการซ่อมบ ารุงและวงจร ( Technical Service Manual ) จ านวน 1 ชุด 
- ในระยะเวลาการประกันหากเครื่องเกิดการช ารุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติให้ท าการ

แก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาท าการ) ถ้าได้ท าการแก้ไขถึง 2 ครั้งแล้วแต่เครื่องยังใช้การ
ไม่ได้ บริษัทฯ ผู้จ าหน่ายต้องเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใต้เวลาที่
ก าหนด 

- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศของผู้ผลิตโดยตรง (Country of Origin)  
3.3 เครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอัตโนมัติสามมิติ (Automated Breast Ultrasound 

Scanner)  
  เป็นเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอัตโนมัติสามมิติ (Automated Breast 
Ultrasound Scanner) โดยใช้เทคนิคการตรวจแบบนอนหงาย หรือนอนคว่ า ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

3.3.1 เครื่องตรวจแบบเต้านมแบบอัตโนมัติสามมิติ (Automated Beast Ultrasound 
 Scanner) ติดตั้งพร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า แบบ True online ขนาดไม่น้อยกว่า 2 kVA  
3.3.1.1 หัวตรวจ (Transducer)  
- หัวตรวจเป็นชนิด Multi Frequency แบบ Linear Array หรือ Reverse Curve 

Array หรือ Compound Broadband Pulse Transmission  
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(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
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(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ    
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- มีช่วงความถี่การใช้งาน ช่วงต่ าสุดไม่มากกว่า 8 MHz และช่วงสูงสุดไม่น้อยกว่า 14 MHz  
- มีขนาดความกว้างของช่องปล่อยคลื่นเสียง (Aperture Length) ไม่น้อยกว่า 92 มิลลิเมตร 
- มีระยะทางการแสกนของหัวตรวจ (Travel Distance) ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร 

หรือสามารถเคลื่อนที่กวาดภาพได้ไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจได้ลึกไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 

    3.3.1.2 ชุดควบคุมการสแกน  
- มีจอภาพระบบสัมผัส แบบ LCD   
- มีการประมวลผลภาพแบบ B-Mode หรือเทียบเท่า 
- สามารถแสดงภาพได้ 3 แบบ Transverse และ Coronal และ Sagittal Plane ได ้
- ใช้ระยะเวลาในการสแกนเต้านม ไม่มากกว่า 60 second/view  

3.3.1.3 ชุดควบคุมการประมวลผลข้อมูลภาพ และรายงานผล 
         - ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Processor 64 bit หรือดีกว่า 

- ท างานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- มีหน่วยความจ า (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มี Hard disk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB  
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 1280x1024 พิกเซล 
- ควบคุมการท างานด้วย Keyboard และ Mouse 
- มี Network Interface ความเร็วไม่น้อยกว่า 10/100/1000 Base T Ethernet  
- มีระบบ DICOM ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ Storage, Print, Query/Retrieve 
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- มีซอฟแวร์ในการประมวลผลภาพได้ไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้  
- 2D Axial Whole Breast Image Review หรือ 2D Transverse Review หรือ 

 เทียบเท่า 
- 3D MPR Image Review หรือ 3D Coronal Review หรือเทียบเท่า 
- สามารถขยายภาพได้ และปรับความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหวได้  (Cine 

Playback Speed) หรือเทียบเท่า 
- มีเครื่องส ารองไฟฟ้า แบบ True online ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA จ านวน 1 ชุด  

3.3.1.4 เงื่อนไขเฉพาะ  
- มีคู่มือการใช้งาน จ านวน 1 ชุด 
- ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

2 ปี นับถัดจากวันลงนามตรวจรับของเป็นต้นไป โดยผู้ขายต้องส่งช่างผู้ช านาญมา
ตรวจสอบ และปรับแต่งเครื่อง ทุกๆ 3 เดือน 
- หากเกิดการช ารุด เสียหายของเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ ผู้ขายต้องด าเนินการ

แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ขายต้องน าเครื่องส ารองมา
ให้ใช้งาน และในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถหาเครื่องมาส ารองได้ ผู้ขายต้องยินยอมให้
ปรับวันละ ร้อยละ 0.2 ของราคาเครื่องที่ประมูลได้จนกว่าการซ่อมจะแล้วเสร็จ 
- ผู้ขายต้องมีอะไหล่จ าหน่ายให้กับผู้ซื้อ ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันลงนามตรวจรับ

ของเป็นต้นไป 
- ระหว่างการรับประกัน ในกรณีที่หัวตรวจเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหาย ไม่ว่าจาก

กรณีใดๆ ผู้ขายต้องด าเนินการจัดหาหัวตรวจที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมา
ก่อน มาเปลี่ยนทดแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ประธานกรรมการ 
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(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
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- ผู้ขายหรือบริษัทผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต  
- ผู้ขายต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาท าการปรับแต่งเครื่องเพ่ือให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุด 

รวมทั้งให้การฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- กรณีที่เป็นเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบอัตโนมัติสามมิติ  ไม่ได้

ท างานร่วมกับเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องตรวจด้วย
คลื่นเสียงความถ่ีสูงชนิดสี เพ่ิมอีก 1 เครื่อง พร้อมหัวตรวจเต้านม จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 หัว 
- ผู้ขายต้องติดตั้ง Software License ในการการประมวลผลข้อมูลภาพ และรายงาน

ผลของเครื่องตรวจเต้ านมด้ วยคลื่ น เสี ยงความถี่ สู งแบบ อัตโนมัติ ส ามมิ ติ 
(Automated Breast Ultrasound Scanner) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ิม
อีก 1 ชุด ตามที่ผู้ซื้อก าหนด   

3.4 อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วยรายการต่างๆ ไม่น้อยกว่า
ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 ติดตั้งระบบออกซิเจน และ Suction ภายในรถตรวจคัดกรองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล
เคลื่อนที่   

3.4.2 เครื่องกระตุกหัวใจ AED    จ านวน 1 ชุด 
3.4.3  Ambu Bag     จ านวน 1 ชุด  
3.4.5 Laryngoscope    จ านวน 1 ชุด 
3.4.6 Stethoscope    จ านวน 1 ชุด 
3.4.7 กระดาน CPR    จ านวน 1 ชุด 
3.4.8 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายคนไข้  จ านวน 1 ชุด  
3.4.9 เครื่องติดตามการท างานของสัญญาณชีพ จ านวน 1 ชุด 
 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                                          (นายณรงค์  อภิกุลวณิช) 
                         รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
                   (นางกนกพร  สมวัตต์)                                            (นายวีรวุฒิ  อ่ิมส าราญ) 
        แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์                                      ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
                (นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ)                                                     (นางศราวรรณ  บุญลิขิต) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ    
                  (นายสุนทร  ถาวรวันชัย)                                                     (นายวีรพล   นาคะไพบูลย์) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวชิาการ                นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 



- 16 - 
3.5 ระบบจดัควินดัหมายคนไข ้และระบบแจง้รายงานผลอัตโนมัติ จ านวน 1 ระบบ มีความสามารถไม่

น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
3.5.1 ระบบการลงทะเบียนและสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย 

- สามารถท าการลงทะเบียนคนไข้ในตัวโปรแกรมได้ (Patient Registration) หรือท า
การน าเข้าจากไฟล์ MS Excel ที่มีการจัดเตรียมข้อมูลคนไข้ไว้แล้วได้ 

- สามารถท าการลงทะเบียนจากการอ่านค่าบัตรประชาชนของคนไข้เพ่ือความ
สะดวกต่อการลงทะเบียนคนไข้ได้ 

- สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยได้ 
- สามารถสร้างรายการตรวจ  
- สามารถแก้ไข รายการตรวจได ้
- สามารถเก็บชุดข้อมูลการสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยได้ 
- สามารถชี้ต าแหน่งในรูปภาพกราฟฟิคและระบุลักษณะของรอยโรคตอนสัมภาษณ์

ประวัติผู้ป่วยได ้
- สามารถเก็บข้อมูลการท าหัตถการครั้งก่อนๆเมื่อได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประวิ

ติผู้ป่วยได ้
- ข้อมูลชุดที่ได้ท าการสัมภาษณ์ประวิติผู้ป่วยนั้นแพทย์ผู้ท าการแปลผลภาพสามารถ

แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลชุดนี้ได้ 
3.5.2 ระบบรายงานการแปลผลภาพ  

- แพทย์สามารถอ่านข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้ท าการสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยได้ 
- สามารถเปิดภาพบน Diagnostic Workstation ได้อัตโนมัติจากการเลือกคนไข้ผ่าน

ระบบ Report ได ้
- สามารถเลือกวันที่ของภาพชุดที่อ่านเปรียบเทียบได ้
- รูปแบบการรายงานผลเป็นแบบ Structure Report  
- สามารถพิมพ์ผลเพ่ิมเติมได้ 

 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ประธานกรรมการ 
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                  (นายสุนทร  ถาวรวันชัย)                                                     (นายวีรพล   นาคะไพบูลย์) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ                นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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- มีภาพกราฟฟิคเพ่ือช่วยให้สามารถระบุต าแหน่งรอยโรคได้ 
- สามารถเลือกที่จะพิมพ์ภาพที่ระบุต าแหน่งรอยโรคที่เลือกไว้ได้ 
- มีชุดค าอธิบายรอยโรคตาม BIRAD 
- สามารถเก็บข้อมูลผลการตรวจชิ้นเนื้อได้ 
- เมื่อได้เลือกชุดค าการแปลผลภาพแล้วชุดค าเหล่านั้นจะท าการเชื่อมประโยคเป็น

รูปแบบรายงานผลการแปลภาพอัตโนมัติ 
- ระบบ Report สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ SMS หรือ e-mail ได้เพ่ือใช้ในการ

แจ้งผลสรุปกลับไปยังผู้ป่วยได้เช่น Normal หรือ กลับมาพบแพทย์โดยด่วน เป็นต้น 
- โปรแกรม Report ต้องเป็ น  Web Base โดยสามารถใช้ งานผ่ าน  Browser 

Internet Explorer ได้เป็นอย่างน้อย 
3.5.3 ระบบการจัดการล าดับคิวของผู้ป่วย 

- สามารถแสดงผลหมายเลขคิวที่เรียกเข้าตรวจที่หน้าจอ TV ได ้
- สามารถสร้างหมายเลขล าดับคิว พร้อม QR Code ได ้
- โปรแกรมสามารถตรวจสอบจ านวนคิวที่ยังรอเรียกทั้งหมดได้ 
- มีโปรแกรมส าหรับกดเรียกหมายเลขคิวเพ่ือส่งไปแสดงยังหน้าจอ TV เพ่ือเรียกคิว

หมายเลขถัดไปได ้
- โปรแกรมสามารถใช้ติดตามสถานะล าดับคิวบนอุปกรณ์มือถือ (Smart Phone)ได้  
- โปรแกรมสามารถ Scan QR Code จากบัตรคิวเพ่ือน ามาใช้ติดตามล าดับคิวบน

อุปกรณ์มือถือ (Smart phone) ได ้
- โปรแกรมสามารถใช้ได้กับมือถือ (Smart Phone) ทั้งบนระบบ Android และ IOS ได ้
- โปรแกรมสามารถท าการแจ้งเตือน (Notification) เมื่อใกล้ถึงหรือถึงคิวตรวจแล้วได้ 
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                   (นางกนกพร  สมวัตต์)                                            (นายวีรวุฒิ  อ่ิมส าราญ) 
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3.5.4 คอมพิวเตอร์แบบพกพา ส าหรับลงทะเบียนผู้ป่วยและจัดการคิวตรวจจ านวน 3 ชุด       

มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
3.5.3.1 หน่วยประมวลผลข้อมูล Intel Core i5 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี 

   Cache Memory ไม่น้อยกว่า 4 MB หรือดีกว่า 
3.5.3.2  มีหน่วยความจ าหลัก RAM แบบ DDR4 ความจุไม่น้อยกว่า 4 GB หรือดีกว่า       

มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive) ชนิด SATA ความจุไม่น้อยกว่า    
500 GB (Unformatted) ความเร็วรอบ 7,200 rpm จ านวน 1 หน่วย หรือ
ดีกว่า 

3.5.3.3 มี Ethernet Port แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
3.5.3.4 มี DVD +/-RW Drive จ านวน 1 หน่วย 
3.5.3.5 มี Wireless LAN รองรับมาตรฐาน 802.11 ac หรือดีกว่า 
3.5.3.6 มีจอภาพสีเป็นชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว มี Resolution ที่ 1366 x 

768 Pixel หรือดีกว่า 
3.5.3.7 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 64 bit หรือรุ่นล่าสุด ที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 3.5.5 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน  

3.5.5.1 เครื่อง Wifi Router ที่รองรับการท างานแบบ 3G/4G หรือดีกว่า 
3.5.5.2 Tablet ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
3.5.5.3 LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
3.5.5.4 เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน จ านวน 1 เครื่อง 
3.5.5.5 เครื่องพิมพ์ระบบ Laser Printer จ านวน 1 เครื่อง 
3.5.5.6 External Hard disk ขนาดไม่ไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 2 ชุด 

3.6 เงื่อนไขเฉพาะ 
3.6.1 รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี นับแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไป 
3.6.2 บริษัทฯมีหนังสือรับรองว่า มีวิศวกรที่ได้รับการอบรมการติดตั้ง และซ่อมเครื่อง 
3.6.3 ผู้ขายต้องรับรองว่ามีอะไหล่ขายในท้องตลาดหรือให้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3.6.4 ผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานของเครื่องแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจน สามารถใช้งานได้ 

 
(ลงช่ือ)................................................................ประธานกรรมการ 
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                (นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ)                                                     (นางศราวรรณ  บุญลิขิต) 
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3.6.5 บริษัทฯ ส่งมอบคู่มือการใช้งาน (Operating Manual) จ านวน 1 ชุด 
3.6.6 บริษัทฯ ส่งมอบคู่มือการซ่อมบ ารุงและวงจร (Technical Service Manual) จ านวน 1 ชุด 
3.6.7 ในระยะเวลาการประกันหากเครื่องเกิดการช ารุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติให้ท าการ     

แก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาท าการ) ถ้าได้ท าการแก้ไขถึง 2 ครั้งแล้วแต่ตัวใช้การไม่ได้ 
บริษัทฯ ผู้จ าหน่ายต้องเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใต้เวลาที่ก าหนด 

3.6.8 หากเกิดการช ารุด เสียหายของเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ ผู้ขายต้องด าเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน 2 วัน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ขายต้องน าเครื่องส ารองมาให้ใช้งาน 
และต้องยินยอมให้ปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาเครื่องที่ประมูลได้ จนกว่า
การซ่อมจะแล้วเสร็จ 

3.6.9 ค่าบ ารุงรักษารายปีรถตรวจคัดกรองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ แบบรวมอะไหล่ (ยกเว้น เครื่องยนต์ แชสซี ตัวถัง อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถ 
หลอดเอกซเรย์ของเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล และหัวตรวจ Ultrasound) สูงสุด
ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาท่ีประมูลได้ (โดยไม่รวมมูลค่าของรถ) ตลอดอายุการใช้งาน 

3.6.10 กรณีที่รถตรวจคัดกรองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลเคลื่อนที่ออกให้บริการ ผู้ขายต้องส่ง
วิศวกรมาท าการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเอกซเรย์เต้านม และเครื่องตรวจแบบ
เต้านมแบบอัตโนมัติสามมิติทุกครั้ง และในกรณีเกิดขัดข้องในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล วิศวกรต้องเดินทางถึงภายใน 60 นาที ส่วนกรณีที่ออกให้บริการต่างจังหวัด
ผู้ขายต้องส่งวิศวกรไปประจ า หรือต้องเดินทางถึงภายใน 2 ชั่วโมง หากไม่สามารถแก้ไข
ได้ ผู้ขายต้องยินยอมให้ปรับรายวัน ในอัตราวันละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จนกว่า
การซ่อมจะแล้วเสร็จ 

3.6.11 ผู้ขายต้องด าเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จและส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญากับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบเครื่องได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ขายต้องยินยอมให้ปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคา
เครื่องที่ประมูลได้ จนกว่าการจะได้รับการส่งมอบ 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
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        แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์                                      ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
                (นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ)                                                     (นางศราวรรณ  บุญลิขิต) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ    
                  (นายสุนทร  ถาวรวันชัย)                                                     (นายวีรพล   นาคะไพบูลย์) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ                นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
ในการจดัซื้อจดัจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ   ซ้ือรถคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง  
    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน  
ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร               35,000,000.00                                  บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 สิงหาคม 2561 
    เป็นเงิน        35,000,000.00         บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  ร่างเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการสืบราคาจากท้องตลาด 
     4.2   
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายณรงค์            อภิกุลวณิช          รองอธิบดีกรมการแพทย์                    ประธานกรรมการ 
     5.2  นางกนกพร          สมวัตต์               แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์          กรรมการ 
     5.3  นายวีรวุฒิ            อ่ิมส าราญ           ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  กรรมการ 
     5.4  นายอาคม            ชัยวีระวัฒนะ        รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์                      กรรมการ 
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
     5.5  นางศราวรรณ        บุญลิขิต             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
                                                            ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา             
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     5.6  นายสุนทร             ถาวรวันชัย         นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
                                                            ด้านบริการทางวิชาการ 
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     5.7  นายวีรพล             นาคะไพบูลย์       นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล                กรรมการ 
                                                            กรมการแพทย์ 
                                                             

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา 
 

(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ 
                                         (          นายณรงค์  อภิกุลวณชิ          ) 
                   รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (          นางกนกพร   สมวัตต์           )                      (          นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ         ) 
    ผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์ หรือผู้แทน                                ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
        (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        )                                (        นางศราวรรณ   บุญลิขิต         ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขารังสีวิทยา 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายสุนทร   ถาวรวันชัย         )                                (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย์        ) 
นักรังสีการแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ            นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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