






















  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องประมวลผลภาพคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) รวมกับ 
ภาพอัลตร้าซาวด์ เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมาก (MRI Fusion Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 
1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

เครื่องประมวลผลภาพที่ ได้จากเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสนามแม่ เหล็ก (Magnetic 
Resonance Imaging) ร่วมวินิจฉัยกับภาพที่ได้จากเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง 
(Ultrasound) เฉพาะทางในการตรวจอวัยวะบริเวณต่อมลูกหมาก พร้อมกับหัวตรวจชนิดพิเศษที่สามารถแสดง
ภาพอวัยวะภายในแบบ 2 ระนาบ พร้อมกันเป็น Real-Time เพ่ือน าทางเข็มเข้าไปเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมาก
ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก ที่ต้องการจะวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยน าชิ้น
เนื้อที่ได้ไปตรวจผลทางพยาธิวิทยา ซึ่งความสามารถของเครื่องจะช่วยในการก าหนดเป้าหมายที่สงสัยว่าเป็นชิ้น
เนื้อร้าย โดยวิเคราะห์จากภาพ MRI ก่อนที่จะน ามาร่วมกับภาพ Ultrasound มีหลักการซ้อนทับภาพในแบบ 
Predictive Fusion หรือ Rigid Registration เพ่ือท าการเจาะชิ้นเนื้อที่ต่อมลูกหมากได้อย่างแม่นย า ช่วยลด
ระยะเวลาในการตรวจหาเชื้อมะเร็ง นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกการเก็บชิ้นเนื้อที่ได้เก็บจากคนไข้ เพื่อน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ร่วมกับการรักษาต่อไป ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจหาเชื้อมะเร็ง  

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
2.1 เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงที่สามารถแสดงภาพชนิดขาว-ด าและสี 
2.2 แป้นพิมพ์เป็นระบบ International Alphanumeric Keyboard Character Sets  
2.3 ปุ่มควบคุมการท างานเป็นระบบ Interactive Keyboard Light หรือ มีแสงไฟแสดงสภาวะ   

การท างานบนปุ่มที่ก าลังเลือกใช้งานอยู่ เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 
2.4 จอภาพเป็นแบบ TFT หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว และปรับระดับความสูงได ้
2.5 สามารถต่อหัวตรวจได้ไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โดยสามารถเลือกใช้งานได้ครั้งละ 1 หัวตรวจ  
2.6 ตัวเครื่องตั้งอยู่บนฐานไม่น้อยกว่า 4 ล้อ เคลื่อนย้ายได้อิสระและสามารถล็อคล้อให้หยุดนิ่งได้ 
2.7  ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

3. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค 
3.1 ตัวเครื่องเป็นระบบ Fully Digital Scan Converter 
3.2 ตัวเครื่องเป็นระบบ Motion Compensated Angular Compound Imaging (MACI) หรือ 

Compound Imaging ส าหรับลดจุดสัญญาณรบกวน และประมวลภาพจากมุมที่แตกต่างกันเพ่ือเพ่ิมความ
คมชัดของภาพ 
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          3.3 ตัวเครื่องมีระบบการท างานปรับคุณภาพความสว่างของภาพแบบอัตโนมัติ (AutoGain) 
          3.4 ตัวเครื่องม ีFunction ในการลดจุดสัญญาณรบกวน (Noise Reject) 
          3.5 ตัวเครื่องมีความสามารถในการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ Multi Beam 
          3.6 ตัวเครื่องมีระดับขั้นของการแสดงภาพขาวด า (Gray Level) ไม่น้อยกว่า 256 ขั้น 
          3.7 ตัวเครื่องมีระดับการขยายสัญญาณของระบบ (System Dynamic Range) ไม่น้อยกว่า 170 เดซิเบล 
          3.8 ตัวเครื่องมีระบบการปรับ TGC Sliders numberไม่น้อยกว่า 8 ระดับ 

4. คุณสมบัตเิฉพาะในการแสดงภาพ (Imaging Display Modes) มีดังนี้ 
           4.1 ลักษณะภาพแบบ B-Mode และ Simultaneous B+B Mode  
                 4.1.1 ปรับความถี่ได้หลายค่า และเลือกระดับความลึกในการตรวจได้โดยขึ้นอยู่กับหัวตรวจและ
โปรแกรมการตรวจ 
                 4.1.2 สามารถปรับอัตราขยาย (Gain) ได ้
                 4.1.3 ปรับระดับเฉลี่ยภาพ (Persistence) เพ่ือก าจัดสัญญาณรบกวนได ้
           4.2 ลักษณะภาพแบบ Color Flow Mapping (Color Mode) 

           4.2.1 สามารถปรับระดับ Color Wall Filter หรือ Color Scale conversion ได้ไม่น้อยกว่า    
8 ระดับ 

           4.2.2 มีระบบตัดสัญญาณรบกวน (Wall Motion Filter) ได ้ 
                4.2.3 สามารถกลับทิศทาง (Invert) และปรับ Baseline ของสีได ้
            4.3 ลักษณะภาพแบบ D-Mode (PW Doppler Mode) ได ้

       4.3.1 สามารถปรับระดับ Doppler Wall Filter หรือ Doppler Scale conversion ได้ไม่น้อยกว่า 
8 ระดับ 
                 4.3.2 เลือกขนาดจุด (Sample Volumeหรือ Sample point) ได ้
                 4.3.3 สามารถปรับ Baseline ได ้

  4.4 ลักษณะภาพแบบ P-Mode (Power Doppler Mode) ได ้
                  4.4.1 เลือกขนาดจุด (Sample Volumeหรือ Sample point) ได ้ 
                  4.4.2 มีระบบตัดสัญญาณรบกวน (Wall Motion Filter) ได ้ 
                  4.4.3 สามารถปรับ PRF ได ้
  4.5 สามารถแสดงภาพแบบ THI (Tissue Harmonic Imaging) ได ้
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            4.6 คุณสมบัติการแสดงค่าต่าง ๆ บนจอภาพ (Image Screen Display) 

         4.6.1 สามารถแสดงชื่อผู้ป่วยที่ก าลังท าการตรวจ 
         4.6.2 สามารถแสดงเลขประจ าตัวผู้ป่วยที่ก าลังท าการตรวจ 
         4.6.3 แสดงชื่อโรงพยาบาล, วันและเวลาที่ท าการตรวจ  

   4.6.4 แสดงหัวตรวจที่ก าลังใช้งานอยู่และรูปแบบที่ท าการตรวจ 
   4.6.5 สามารถแสดง Scale บอกระดับความลึกและ Frame Rate (FR) ได ้

  4.7  มีแนวเส้น (Needle Guide) แสดงบนจอภาพ เพ่ือสะดวกในการใช้ท าการเจาะชิ้นเนื้อ       
ตามลักษณะชนิดของหัวตรวจ 
            4.8   สามารถปรับทิศทางการแสดงภาพได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา หรือ การแบ่งภาพเป็น 2 ภาพได้ทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน 

  4.9 สามารถปรับระดับ Gray Scale Conversion ของภาพขาวด าได้ไม่น้อยกว่า 20 รูปแบบ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของหัวตรวจ 
     5. คุณสมบัตเิฉพาะของระบบการจัดเก็บภาพในหน่วยความจ าของเครื่อง (Image Storage) 
         5.1 สามารถแสดงภาพ B-Mode ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ภาพ 
         5.2 สามารถแสดงภาพย้อนหลังแบบต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว) หรือเลือกดูทีละภาพได้ 
         5.3 สามารถน าภาพเคลื่อนไหวมาดัดแปลง (Clip Editor) เพ่ือน าไปใช้ตามความเหมาะสม 
         5.4 สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวลงในเครื่องได้โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 120GB. (Hard 
disk 120 GB.) 
    6. คุณสมบัติเฉพาะของระบบประมวลผลภาพคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) รวมกับภาพอัลตร้าซาวด์     
เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมาก 
 6.1 สามารถน าภาพการวาดขอบเขตของต่อมลูกหมากจากภาพ MRI และขอบเขตของก้อนมะเร็ง 
(Lesion) มาซ้อนทับกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงได้ แบบ Real-time 
          6.2 โปรแกรมสามารถวาดภาพเพ่ือก าหนด ขอบเขตของต่อมลูกหมาก และขอบเขตของต าแหน่งที่
สงสัยว่าจะเป็นก้อนมะเร็ง จากภาพ MRI ชนิด T2 Transverse โดยสามารถวาดต าแหน่งที่สงสัยว่าจะเป็น
มะเร็งได้มากกว่า 1 ต าแหน่ง 
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6.3 โปรแกรมมีอุปกรณ์เครื่องมือในการวาดก าหนดขอบเขต (Contour) และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ช่วยใน

การวาดดังนี้ 
6.3.1 เครื่องมือวาดขอบเขตอวัยวะและรอยโรคแบบอิสระ Draw mode หรือ 2Dbrush 
6.3.2 เครื่องมือวาดขอบเขตอวัยวะและรอยโรคแบบจุดต่อจุด Quick Draw หรือ Pen 
6.3.3 เครื่องมือก าหนดขอบเขตอวัยวะแบบอัตโนมัติ (Interpolate) 
6.3.4 เครื่องมือที่สามารถแก้ไขหรือลบการวาดได้ 
6.3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการขยายภาพและลดขนาดของภาพ (Zoom) 
6.3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการปรับลักษณะความเข้มหรือความสว่างของภาพ  
6.3.7 มีการระบุจ านวนของรอยโรค และสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนของรอยโรคที่ต้องการ 

จะเก็บชิ้นเนื้อ  
   6.4 โปรแกรมสามารถวางแผนและระบุต าแหน่งการเก็บชิ้นเนื้อล่วงหน้าได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดระยะเวลาในห้องผ่าตัด 

  6.5 โปรแกรมมีเครื่องมือในการปรับต าแหน่งของขอบเขตที่วาดให้ตรงกับต าแหน่งของภาพอัลตร้าซาวด์
ที่เห็นแบบ Real-Time เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการเก็บชิ้นเนื้อมากข้ึน 

  6.6 โปรแกรมสามารถแสดงต าแหน่งการเก็บชิ้นเนื้อที่ได้ท าการเก็บชิ้นเนื้อไปก่อนหน้านี้  (Biopsy 
Core) และยังแสดงบนหน้าจอในระหว่างการเก็บชิ้นเนื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการเก็บต าแหน่งเดิม เพิ่มคุณภาพในการ
เก็บชิ้นเนื้อได้ 

  6.7 โปรแกรมสามารถเปลี่ยนมุมมองของภาพบนหน้าจอได้ในขณะท าการเก็บชิ้นเนื้อ ทั้งมุมมองของ 
Transverse หรือ Sagittal (Longitudinal) 

   6.8 โปรแกรมรองรับการส่งข้อมูลแบบ External Hard disk  
             6.9 สามารถเก็บชิ้นเนื้อได้แบบอิสระโดยใช้หัวตรวจอัลตร้าซาวด์ชนิดผ่านทางทวารหนักและมีแนว
เข็มวิ่งทะลุผ่านหัวตรวจพุ่งตรงไปเก็บชิ้นเนื้อท่ีต่อมลูกหมากได้ 
             6.10 สามารถเก็บภาพตามแนวยาว (Longitudinal) โดยมี Puncture line ส าหรับน าทาง 
             6.11 สามารถบันทึกภาพต าแหน่งที่ได้เจาะชื้นเนื้อเม่ือมีการเจาะชิ้นเนื้อและรายงานผลเป็นชนิดไฟล์ 
PDF หรือดีกว่า 
             6.12 ตัวเครื่องรองรับการดึงไฟล์ภาพ MRI ชนิด T2 Ax เข้ามาในเครื่องได้ 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                        รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )  (   นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ    รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (       นายศุภวัฒน์   ศิริคุปต ์ ) (          นางทัศนีย์   สุทธิ ) 
                  นายแพทยช์ านาญการ                                            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล 

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (    นางสุภาภรณ์  สุวรรณรัฐภูม ิ ) ( นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกลู ) 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล                           นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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             6.13 โปรแกรมสามารถจัดเรียงภาพ MRI ใหม่ให้องศาของภาพสอดคล้องและซ้อนทับกันพอดีกับ
ภาพที่จะปรากฏในหน้าจออัลตร้าซาวด์ โดยการวางต าแหน่งที่แท้จริงของหัวตรวจตามจริงในขณะท าการเก็บ
ชิ้นเนื้อ (Predictive Fusion) หรือ สามารถจัดเก็บชิ้นเนื้อโดยการใช้อุปกรณ์น าทางชนิดพิเศษ มีองศา 42 องศา 
เพ่ือให้จัดเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมากได้อย่างแม่นย า 
        7. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพจากเครื่อง MRI  

  7.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ส าหรับการวาดรอยโรคและอวัยวะต่อมลูกหมาก
หรืออวัยวะข้างเคียง จ านวน 1 Workstation โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  7.1.1 ระบบการประมวลผลเทียบเท่า Intel Core i5 หรือดีกว่า 
                  7.1.2 หน่วยความจ า (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                  7.1.3 มีระบบประมวลผลแบบ Window 

        7.1.4 จอแสดงผลภาพชนิดสี LED Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว สามารถแสดงตัวอักษร
และภาพกราฟฟิก ให้ความละเอียดสูง (High Resolution) สามารถแสดงผลภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า
1366 x 1050 Pixels 
        8.  อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
             8.1 หัวตรวจส าหรับตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก (Prostate Triplane Transducer) 
จ านวน 1 หัวตรวจ 

         8.1.1 เป็นหัวตรวจชนิดหลายความถี่ (Multi Frequency Imaging) มีขนาดความถี่อยู่ในช่วง
ระหว่าง 6.0-12.0 MHz 

         8.1.2 สามารถแสดงภาพได้สองระนาบพร้อมกัน (Simultaneous Biplane Image) โดยแสดง
ภาพตัดขวางและภาพตัดยาว 

         8.1.3 สามารถแสดงภาพในมุมมองของ Endfire Imaging ได ้
         8.1.4 มีปุ่มควบคุมการท างาน (Built-in control Button) ที่หัวตรวจใช้หยุดภาพ / แสดงภาพ 

เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
         8.1.5 สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้น าทางในการเจาะชิ้นเนื้อของอวัยวะได้

(Biopsy Guide) 
         8.1.6 หัวตรวจสามารถท าการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการแช่หัวตรวจลงในน้ ายาฆ่าเชื้อได้ 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                         รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )  (   นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ   รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (       นายศุภวัฒน์   ศิริคุปต ์ ) (          นางทัศนีย์   สุทธิ ) 
                  นายแพทยช์ านาญการ                                            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล 

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (    นางสุภาภรณ์  สุวรรณรัฐภูม ิ ) ( นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกลู ) 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล                           นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์
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        9. อุปกรณ์เพิ่มเติม 

  9.1 เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS)     จ านวน 1 เครื่อง 
           9.2 อัลตร้าซาวด์เจล      จ านวน 1 แกลลอน 
           9.3 เครื่องพิมพ์ภาพ ขาว-ด า    จ านวน 1 เครื่อง 
           9.4 กระดาษพิมพ์ภาพ     จ านวน 5 ม้วน 
           9.5 ระบบประมวลผล MRI Fusion Ultrasound           จ านวน 1 ชุด 

 9.6 กล่องส่งสัญญาณแม่เหล็ก (Magnetic Tracking)         จ านวน 1 ชุด 
        10. เงื่อนไขเฉพาะ 
             10.1 รับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นของเครื่องเป็นเวลา   
1 ปี นับจากวันที่รับมอบ 

   10.2 ผู้ขายรับประกันว่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เสนอขายกับทางโรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองจาก
หน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (อาทิ USA FDA , Thai FDA หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/
นานาชาติ) พร้อมแสดงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบการท าสัญญา และการตรวจรับเครื่อง 

   10.3 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นแบบ USA TYPE B 3 ขา มีขาที่เป็น
สายดิน เป็นสายที่ผลิตมาจากโรงงาน (ไม่ใช่การน าหัวปลั๊กมาประกอบกับสายภายหลัง) 

   10.4 ผู้ขายจะท าการส่งผู้ช านาญมาแนะน าการใช้เครื่องจนกว่าจะปฏิบัติงานได้ 
             10.5 ผู้ขายมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด เมื่อส่งมอบเครื่อง 
    10.6 บริษัทฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย 
ในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา  
 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 (ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                        รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )  (   นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ   รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (       นายศุภวัฒน์   ศิริคุปต ์ ) (          นางทัศนีย์   สุทธิ ) 
                  นายแพทยช์ านาญการ                                            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล 

(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (    นางสุภาภรณ์  สุวรรณรัฐภูม ิ ) ( นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกลู ) 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล                           นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องประมวลผลภาพคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) รวมกับภาพอัลตร้าซาวด์ เพ่ือเก็บ     .    
.   ชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมาก (MRI Fusion Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง              
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานศัลยศาสตร์    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์  . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       10,000,000.00       บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่            27 ธันวาคม 2562                               . 
เป็นเงิน           10,000,000.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                    -                    บาท  
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1    บริษัท เมดโฟกัส จ ากัด                    . 
5.2    บริษัท วีเอ็น แอ็ดเทค จ ากัด              . 
 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1  นายณรงค์           อภกิุลวณิช         ต าแหน่ง  รองอธิบดีกรมการแพทย์                       .                           
6.2  นายวีรวุฒิ           อ่ิมส าราญ           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                          
6.3  นายจุมพล           สิงห์หิรัญนุสรณ์    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
6.4  นายศุภวัฒน์         ศิรคิุปต ์            ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ 
6.5  นางทัศนีย์            สุทธิ                 ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล                                           
6.6  นางสุภาภรณ์        สุวรรณรัฐภูมิ       ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล 
6.7  นายเรืองประดิษฐ์   เหลืองตระกูล      ต าแหน่ง  นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์                     

 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
   (         นายณรงค์  อภิกุลวณิช         ) 

           รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒ ิ อ่ิมส าราญ      )                       (   นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์   ) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ           รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 

         (       นายศุภวัฒน์  ศิริคุปต ์      )                       (          นางทัศนีย์  สุทธิ          ) 
                      นายแพทย์ช านาญการ                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (   นางสุภาภรณ์  สุวรรณรัฐภูมิ   )                      ( นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกูล ) 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล         นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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