




















รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะของระบบส ารองข้อมูล PACS จ านวน 1 ระบบ 
 

เหตุผลและความเป็นมา 
 เนื่องจากในปัจจุบันสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีระบบPACS ที่ทางรังสีแพทย์ใช้ในการอ่านภาพฟิลม์ X-Ray  ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์รวมถึงการลงผลการวินิจฉัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แต่ในปัจจุบันระบบ PACS ที่ใช้งานยังไม่มีการท าระบบ
ส ารองข้อมูล ซึ่งหากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตัวหลักและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลตัวหลัก เกิดความเสียหาอาจท าให้ข้อมูลไฟล์
ภาพต่างๆ หรือข้อมูลการวินิฉัย ไม่สามารถน ามาเรียกดูได้อีก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาผู้ป่วยได้ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้ในการส ารองข้อมูลระบบ PACS ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพ x-Ray ของผู้มารับบริการภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
ซึ่งมีความส าคัญมากในการวินิจฉัยของแพทย์ 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีผลงานการขายและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน แต่ละผลงานมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (สองล้าน
บาทถ้วน) ซึ่งผลงานนี้ผู้เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงและจะต้องเป็นผลงงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) 
ต้องเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ด าเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเสนอราคา โดยจะต้อง
เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ โดยให้แนบเอกสารแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมกับวันที่ยื่นราคา 

 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (สาขาประเทศไทย) ว่าอุปกรณ์ท่ีเสนอเป็น อุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้
งานมาก่อน ไม่ใช่เครื่องที่น ามาปรับปรุงสภาพใหม่ และต้องเป็นของแท้ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับทางสถาบันฯ   
ว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการบริการหลังการขายต่างๆ  ที่เก่ียวกับอุปกรณ์ในครั้งนี้ โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 

 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประจ าประเทศไทยที่เสนอโดยตรง ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายใน
โครงการนี้ โดยมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 
 

ก าหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 

ระยะเวลาด าเนินงานภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
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รายการอุปกรณ์มีดังนี้  
1. ชุดซอฟท์แวร์ส าหรับจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน  (Desktop Virtualization) แบบ Open License จ านวน 

50 license โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1.  สามารถบริหารจัดการและใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้ คือ Internet Explorer 10 , Safari ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป 
1.2.  สามารถเรียกเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือน โดยใช้เป็นประเภท Window Virtual Desktop และ Session 

based desktop ได้เป็นอย่างน้อย 
1.3.  รองรับการรีโมทหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนผ่านเน็ตเวิร์คด้วยโปรโตคอล RDP และ PCoIP ได ้
1.4.  สามารถส่งผ่านข้อมูลภาพเสียงและ อุปกรณ์เชื่อมต่อ USB ได ้
1.5.  สามารถแสดงผลแบบหลายจอมอนิเตอร์ ด้วยขนาดหน้าจอ สูงสุด  2560x1600 ที่ 32 บิตสี และสนับสนุนฟอนด์

แบบ ClearType ได้ 
1.6.  สามารถแสดงผลขนาดหน้าจอในระดับ 4K (3840 X 2160) ได้ 
1.7.  สามารถเพ่ิมและลบสิทธิการเข้าใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์เสมือนในระดับผู้ใช้งานและผู้ใช้งานในระดับกลุ่มได้ 
1.8.  สามารถส่งผ่านข้อมูล Text ด้วยวิธีการ Copy และ Paste ที่มีขนาดสูงสุด 1 เมกกะไบต์ ได้ 
1.9.  สามารถก าหนดการแสดงผล Adobe Flash บนหน้าจอรีโมทตามปริมาณการใช้แบนวิดซ์ของเน็ตเวิร์ค 
1.10  รองรับการส่งผ่านข้อมูลวีดีโอบนหน้าจอรีโมทตามมาตราฐาน 480p, 720p และ 1080p ได้ 
1.11  รองรับการใช้งาน DirextX9 และ OpenGL 2.1 โดยไม่ต้องใช้หน่อยประมวลผลภาพ (GPU) 
1.12  สามารถติดตั้งและใช้งาน Client บนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ  Windows 8, Windows 8.1, Windows 10        

 (32-bit และ64-bit), Mac OS X 10.11, ZeroClient, ThinClient, iOS, Android  
1.13  สามารถใช้งานเดสท็อปเสมือนผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับโปรโตคอล PCoIP ได้โดยไม่ต้องใช้ ระบบ VPN 
1.14  สามารถท างานเกี่ยวกับการ Run Application ข้าม Plat from (Thin App) จากระบบปฏิบัติการ Windows XP    

 มาท างานบน Windows 7, Windows 8-8.1 และ Window 10 ได ้
1.15  สามารถสร้าง Policy เพ่ือใช้ควบคุมพฤติกรรมของการใช้ USB redirection, Virtual Printing และคุณสมบัติของ  

 การแสดงผลผ่าน protocol PCoIP ได้ 
1.16  ผู้เสนอราคาต้อง มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (สาขาประเทศไทย) ว่าซอฟท์แวร์ที่เสนอเป็น ซอฟท์แวร์ใหม่         

 ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นของแท้ เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับทางสถาบันฯ ว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการ  
 บริการหลังการขายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ในครั้งนี้ โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 
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2. ชุดโปรแกรม... 
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2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)    
ไม่น้อยกว่า 120 แกนหลัก (120core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

3. ชุดซอฟท์แวร์ระบบส ารองข้อมูล โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1. สามารถส ารองและกู้คืนข้อมูลบนระบบ VMware vSphere โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Agent บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
3.2. สามารถกู้คืนข้อมูลในระดับไฟล์บน Guest OS ที่มีระบบปฏิบัติการประเภท Windows, Linux, Mac, BSD และ Solaris 
3.3. สามารถส ารองและกู้คืนข้อมูลในระดับ Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Granular Recovery) ได้โดย    

ไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Agent ซึ่งต้องรองรับ Application อย่างน้อยดังต่อไปนี้ Microsoft SQL Server, Microsoft 
SharePoint, Microsoft Active Directory และ Microsoft Exchange 

3.4. สามารถส ารองข้อมูล Transaction Log ของ Microsoft SQL Server แบบ Agentless ได้ 
3.5. สามารถส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแบบ Synthetic Full Backup ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการส ารองข้อมูล 
3.6. สามารถส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแบบ Forever Incremental Backup ได้ นั่นคือท า Full Backup  

แค่ครั้งแรกครั้งเดียว ครั้งต่อๆ มาท าแค่ Incremental Backup โดยไม่จ าเป็นต้องย้อนมาท า Full Backup อีก 
3.7. สามารถส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแบบ Image Backup แต่เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจะ 

Exclude ได้ 
3.8. สามารถลดความซ้ าซ้อน (Deduplication) หรือบีบอัด (Compression) ข้อมูลที่ท าการส ารองได้ด้วยซอฟท์แวร์ที่เสนอ 
3.9. สามารถกู้คืนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเพ่ือน ามาใช้งานได้ทันทีโดยการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจาก Backup 

Storage ขึ้นมาใช้งาน 
3.10  สามารถ Replicate ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนไปยังไซต์ส ารองโดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Agent และสามารถ  

 Fail Over และ Fail Back เครือ่งคอมพิวเตอร์เสมือนได้  
3.11  รองรับการกู้คืนข้อมูลในระดับ VM และไฟล์ใน Guest OS จาก Snapshot ของ Storage 
3.12  รองรับการใช้งานร่วมกับ vSphere Web Client 
3.13  รองรับการส ารองข้อมูลจาก VMware vCloud Director 
3.14  สามารถบริหารจัดกลางจากส่วนกลางได้ (Centralize Management) 
3.15  ผู้เสนอราคาต้อง มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (สาขาประเทศไทย) ว่าซอฟท์แวร์ที่เสนอเป็น ซอฟท์แวร์ใหม่ ไม่เคยใช้  

 งานมาก่อน และเป็นของแท้ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับทางสถาบันฯ ว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการบริการหลัง  
 การขายต่างๆ  ที่เก่ียวกับซอฟท์แวร์ในครั้งนี้ โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 
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4. อุปกรณ์... 



- 4 - 
 

4. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกระบบ แบบ Hybrid Storage Systems จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1  เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบด้วย Unified Architecture ที่สามารถท างาน แบบ SAN (Storage Area Network)  

ด้วยโปรโตคอล FC และ FCoE (Fiber Channel Over Ethernet) ได้, แบบ IP SAN ด้วยโปรโตคอล iSCSI ได้  
และแบบ NAS (Network Attached Storage) ที่ท าการแชร์ไฟล์ผ่านโปรโตคอล CIFS หรือ SMB, NFS และ pNFS 
ได้ โดยทุกโปรโตคอลที่กล่าวมาจะต้องสามารถรองรับท างานร่วมกันได้พร้อมกันทั้งหมด 

4.2 มี Controller จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด สามารถท างานแบบ Active-Active ได้ และมี ECC Memory ไม่น้อยกว่า 64 GB 
4.3 Storage System ที่น าเสนอต้องมี Controller ที่มี CPU รวมไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และมีจ านวน Core รวมไม่น้อยกว่า  

24 Cores รองรับการน า Solid State Disk ไปท างานแบบ HDD Pool ภายใต้ Flash Acceleration ได้ หรือแบบ 
Flash Pool ได้ จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 24 TB  

4.4 มีหน่วยความจ าเสริมแบบ Flash Cache ที่ไม่ใช่ SSD และท างานบนเทคโนโลยี NVMe ไม่น้อยกว่า 1 TB  
4.5 รองรับการท า RAID แบบที่ป้องกันดิสกเ์สียหายพร้อมกัน 2 ลูก (double-parity) ในแต่ละกลุ่ม RAID ซึ่งไม่นับรวม 

Disk ที่เป็น Hot Spare ได้ หรือ RAID-DP ได ้
4.6 รองรับการท า RAID แบบที่ป้องกันดิสกเ์สียหายพร้อมกัน 3 ลูก (triple parity) ในแต่ละกลุ่ม RAID ซึ่งไม่นับรวม Disk 

ที่เป็น Hot Spare ได ้หรือ RAID-TEC ได้ 
4.7 มีดิสกแ์บบ SATA หรือ NL-SAS โดยมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที และมีความจุไม่น้อยกว่า 4 TB 

จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย 
4.8 สามารถขยายพ้ืนที่ใช้งานโดยใช้ดิสกแ์บบ SSD, SAS, SATA หรือ NL-SAS ได้ในอนาคต ได้รวมกันสูงสุดไม่น้อยกว่า 

144 หน่วย และรองรับการ Scale Out ของ Controllers หรือ Nodes ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 12 Controllers หรือ 
Nodes โดยรองรับ Disk ได้สูงสุดหลังการ Scale Out รวมไม่น้อยกว่า 1,728 หน่วย 

4.9 มี Storage Frontend ports หรือ Onboard I/O ส าหรับเชื่อมต่อกับ Switch และต่อไป Servers แบบ Fiber 
Channel (FC) ความเร็วไม่น้อยกว่า 16 Gbps จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ports และ แบบ Ethernet ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 
Gbps จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ports 

4.10  มี Storage Backend ports หรือ Onboard I/O แบบ SAS ความเร็วไม่น้อยกว่า 12 Gbps จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ports  
4.11  Features บน Storage System ที่น าเสนอทุกคุณสมบัติที่ต้องการ จ าเป็นต้องเสนอ license แบบ unlimited  

 บนฮาร์ดแวร์ที่น าเสนอ หรือต้องเสนอ license แบบคิดตามจ านวน controller 
4.12  Storage System ที่น าเสนอจะต้องมีความสามารถท า Snapshot และรองรับการก าหนดคุณภาพของการใช้ดิสก ์ 

 หรือ adaptive QoS ได้ 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
            (นายเอกภพ     แสงอริยวนิช)                                           

  (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ            (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                 (นางสาวธิติพร    จิรนันทนากร)                                                (นางรังสิยา     บวัส้ม) 

(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ            (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                         (นางสาวศริิพร   สิทธิคง)                                                      (นายเฉลิมพล   ตาค า) 

4.13 Storage... 
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4.13  Storage System ที่น าเสนอจะต้องมีความสามารถท า Deduplication, Compression, Compaction และ Thin   
 Provisioning ได ้

4.14  รองรับการท า Storage Replication แบบ Asynchronous บน IP Network ได้ พร้อมทั้ง License ที่สามารถใช้งาน 
 ได้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่น าเสนอ 

4.15  รองรับการเพ่ิมจ านวน Storage System เข้ามาเชื่อมต่อเข้ากับ Storage System เดิม โดยที่การบริหารจัดการ 
 ทั้งหมดยังคงบริหารจัดการแบบ Storage System เดียว 

4.16  ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ผลิตเอง กล่าวคือจะต้องไม่เป็นอุปกรณ์ท่ีน ามารีแบรนต์ หรือ OEM เป็นของตนเอง 
4.17  ผู้เสนอราคาต้อง มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (สาขาประเทศไทย) ว่าอุปกรณ์ท่ีเสนอเป็น อุปกรณ์ใหม่ ไม่เคย     

 ใช้งานมาก่อน ไม่ใช่เครื่องที่น ามาปรับปรุงสภาพใหม่ และต้องเป็นของแท้ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับทางสถาบันฯ  
 ว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการบริการหลังการขายต่างๆ  ที่เก่ียวกับอุปกรณ์ในครั้งนี้ โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
5.1 CPU Intel Xeon-4116 12 Cores 2.1 GHz หรือดีกว่า มี Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 16.50 MB จ านวน 2 หน่วย 
5.2 RAM ชนิด DDR4-2666 MHz หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 256 GB และรองรับ DIMM slot ได้อย่างน้อย 24 slots 
5.3 ติดตั้ง Hard Disk แบบ Hot-swap SASหรือดีกว่า ขนาด 2.5” ขนาดไม่น้อยกว่า 600 GB ความเร็วไม่น้อย กว่า 

12Gbps 10,000 rpm จ านวน 4 หน่วย และรองรับการขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 10 หน่วย โดยที่ต้องรองรับ SFF 
NVMe PCIe SSDs ได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

5.4 ติดตั้ง Network Controller แบบ 10 Gigabit Ethernet Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 2 Ports โดยต้องรองรับ wake-
on-LAN standard 

5.5 ติดตั้ง Network Card ทีม่ีจ านวน Port รองรับ Module แบบ SFP+ อย่างน้อย 2 Ports พร้อม Module SFP แบบ 
10G SR จ านวน 2 หน่วย 

5.6 ติดตั้ง FC Card ที่มีจ านวน Port รองรับ Module แบบ SFP+ อย่างน้อย 2 Ports พร้อม Module SFP แบบ 10G 
SR จ านวน 2 หน่วย 

5.7 รองรับ PCI Express 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 slot โดยที่ต้องรองรับ InfiniBand architecture  
5.8 มีUSB Port รวมไม่น้อยกว่า 5 ports โดยเป็น USB3.0 จ านวน  2 port ,internal USB 3.0 จ านวน 1 port และส่วน

ต่อขยาย USB2.0 จ านวน  2 port   
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
            (นายเอกภพ     แสงอริยวนิช)                                           

  (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ            (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                 (นางสาวธิติพร    จิรนันทนากร)                                                (นางรังสิยา     บวัส้ม) 

(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ            (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                         (นางสาวศริิพร   สิทธิคง)                                                      (นายเฉลิมพล   ตาค า) 

 
5.9 มีระบบ... 

 



- 6 - 
 

5.9 มีระบบ LED  เพ่ือบอกสถานะการท างานของ  Power status, System status, Fan Status, Network Link 
Activity, Temperature Status ได้เป็นอย่างน้อย และ ต้องมีปุ่ม Unit identification เป็นแบบ LED 

5.10 มี KVM connector ส าหรับเชื่อมต่อ USB , VGA, และ serial connector ได้เป็นอย่างน้อย 
5.11 มีระบบ System Management ที่สามารถท างานแบบ Remote ได้ผ่าน Web based interface , CLI และ  
       XML API ได้เป็นอย่างน้อย สามารถปิด/ เปิดเครื่อง Server, ควบคุม Keyboard และ Mouse จากระยะไกลได้  

 รองรับ industry-standard management protocols ได้แก่ Redfish v1.01, SNMPv3, IPMIv2.0 ได้เป็นอย่างน้อย  
 โดยมี Management Interface แยกเฉพาะ แบบ Gigabit Ethernet อย่างน้อย 1 port 

5.12  มีระบบ System Management ที่สามารถ Predictive failure analysis ได้ในส่วนของ Memory DIMM และ   
 Battery backup unit หรือ  SuperCap battery ได้เป็นอย่างน้อย 

5.13  มีความสามารถในการท างานร่วมกับ ระบบบริหารจัดการค่า Parameter ของ Server โดยการโยกย้าย ค่า BIOS   
 version, Firmware version, MAC ID,  WWPN, Adapter QoS, UUID, Boot policy ข้ามเครื่องได้เป็นอย่างน้อย 

5.14  มี Power Supply Unit ขนาดไม่ต่ ากว่า 1050 Watts จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย สามารถทางานทดแทนกันได้โดย   
 อัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแม้ไม่เกิดปัญหาใด ๆ (Hot-swap) มีระบบพัดลมระบาย  
 ความร้อนภายในเครื่อง (Fan) แบบ Redundant และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแม้ไม่เกิดปัญหาใดๆ (Hot-swap) 

5.15  ผู้เสนอราคาต้อง มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (สาขาประเทศไทย) ว่าอุปกรณ์ท่ีเสนอเป็น อุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้  
 งานมาก่อน ไม่ใช่เครื่องที่น ามาปรับปรุงสภาพใหม่ และต้องเป็นของแท้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางสถาบันฯว่าจะ  
 ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการบริการหลังการขายต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในครั้งนี้ โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 

6. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันสินค้าและการบ ารุงรักษาสินค้าในหัวข้อ 1 - 5 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่   
ผู้ซื้อรับมอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

7. ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่บริษัท ที่จะเข้ามาดูแลโครงการและติดตั้งโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญโดยต้องมีประกาศนียบัตรรับรองอย่างน้อยดังนี้ 
7.1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ (Certificate) ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่เสนอในระดับ 

(VMWare Certified Professional)  ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
7.2. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ (Certificate) ในระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) ที่เสนอในระดับ (Microsoft Certified Solutions Expert) ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
            (นายเอกภพ     แสงอริยวนิช)                                           

  (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ            (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                 (นางสาวธิติพร    จิรนันทนากร)                                                (นางรังสิยา     บวัส้ม) 

(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ            (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
                         (นางสาวศริิพร   สิทธิคง)                                                      (นายเฉลิมพล   ตาค า) 

 
8. ผู้เสนอราคา… 
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8. ผู้เสนอราคาต้องจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม  คู่มือการใช้งาน และ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบต่างๆ  

9. ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งและก าหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จัดหาในโครงการนี้ ให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์

เครือข่ายและระบบเครือข่ายของทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

10. ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามที่สถาบันฯ ก าหนด หากมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือให้

สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการได้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

11. ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการท างานของระบบงานต่างๆ หรือก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ของสถาบันฯ หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย ผู้เสนอราคา

ต้องด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยน

อุปกรณ์ท่ีเกิดความเสียหาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมกับสถาบันฯ 

12. ข้อมูลของสถาบันฯ ถือเป็นความลับทางราชการ ห้ามมิให้น าไปเผยแพร่ ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายในส่วนหนึ่งส่วนใดอัน

เนื่องจากการด าเนินการของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงความรับผิดชอบ หากข้อมูลสารสนเทศหรือข้อก าหนดต่างๆ 

บนเครือข่ายของสถาบันฯสูญหาย ถูกเผยแพร่  หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง และความปลอดภัยของ

สถาบันฯ ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและความบกพร่อง

ของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น 

 

 
 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
 

(ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
(  นายเอกภพ       แสงอริยวนิช  )                                           

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

(  นางสาวธิติพร    จิรนันทนากร  ) 

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ                                   อนมัุติ 
                        (  นางรังสิยา         บัวส้ม  )          

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

(  นางสาวศิริพร     สิทธิคง )    

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ                        (นายวีรวุฒิ    อิ่มส าราญ) 
                     (  นายเฉลิมพล      ตาค า  )   ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือระบบส ารองข้อมูลระบบ PACS จ านวน 1 ระบบ                                       .      
                                                                                                                            .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย       กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์                                                      .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                       .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          4,997,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                  4 กุมภาพันธ์ 2563                      . 
    เป็นเงิน          4,997,000.00                บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)            -               บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท ดีดี เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด                                                      . 
    5.2   บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                      . 
    5.3                                                                                                                  . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายเอกภพ    แสงอริยวนิช      ต าแหน่ง       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                 . 
                                                                         ด้านเวชกรรมสาขา โสต ศอ นาสิก         . 
    6.2  นางสาวธิติพร    จิรนันทนากร      ต าแหน่ง       นายแพทย์ช านาญการ                        . 
    6.3  นางรังสิยา    บัวส้ม              ต าแหน่ง       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   . 
                                                                         ด้านส่งเสริมพัฒนา                            .                                                                                                                 
    6.4  นางสาวศิริพร       สิทธิคง             ต าแหน่ง       เจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน             .             
.    6.5  นายเฉลิมพล       ตาค า               ต าแหน่ง       นักวิชาการคอมพิวเตอร์                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                               
.                                                                                                         
.                  
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          (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 
                                           
 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
          (นางสาวธิติพร   จิรนนัทนากร)                                  (นางรังสิยา    บัวส้ม)            
 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ          (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
          (นางสาวศิริพร    สิทธิคง)                                       (นายเฉลิมพล    ตาค า)                                                 
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