




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ              เครื่อง Ultrasound เตานม จํานวน 1 เครื่อง                                         .                                                                            
2. งาน            -               กลุมงาน                  กลุมงานศัลยศาสตร            สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร           900,000.00                                                        บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)             1 มีนาคม 2564                                           ..                                                                                          
    เปนเงิน                900,000.00                                    บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                       -                        บาท/ชุด 
    (ตามเอกสารแนบทาย) 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเทค จํากัด 
    5.2 บริษัท ทองไทย  โฮลดิ้ง จํากัด 
    5.3 บริษัท ฮอสพิเมดิคลั ซิสเต็ม จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นางสาวอรด ี            พัฒนะเอนก        นายแพทยชํานาญการ             ประธานกรรมการ 
             ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม   
    6.2 นางสาวดาวประกาย   สอนสุภาพ          พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  กรรมการ 
    6.3 นางสาวภรภัสสรณ     โพธิศรี            พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ                  กรรมการ 
  
 

                                       ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ  

                                             (นางสาวอรด ี     พัฒนะเอนก) 

ลงชื่อ......................................................กรรมการ    ลงชือ่................................................กรรมการ         

     (นางสาวดาวประกาย   สอนสุภาพ )                    (นางสาวภรภัสสรณ      โพธิศร)ี 

ลง  



               
   ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ 

(นางสาวอรด ี     พัฒนะอเนก) 
ลงชื่อ............................................................กรรมการ       ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
       (นางสาวดาวประกาย   สอนสุภาพ)                            (นางสาวภรภัสสรณ      โพธิศรี) 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

เครื่อง Ultrasound เตานม จํานวน 1 เครื่อง 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
1.1 เปนเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงหนาจอสัมผัสแสดงภาพไดทั้งระบบสีและขาวดํา 
1.2 มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องสําหรับการใชงานไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 
1.3 ตัวเครื่องสามารถถอดจากรถเข็นเพ่ือหิ้วถือไปมาไดโดยสะดวก 

2. คุณสมบัติเฉพาะ 
2.1 มรีะบบการรับสงคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพิเศษที่เรียกวา Tissue Harmonic Imaging  
2.2 ความละเอียดของหนาจอ 1,024x768 ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว เปนจอภาพชนิด IPS ซึ่งใหความ

ละเอียดของสีและมุมมองของภาพไดดียิ่งข้ึน 
2.3 สามารถควบคุมฟงกชันการทํางานดวยบนหนาจอสัมผัส 
2.4 มีโปรแกรม Compound เพ่ิมการสงคลื่นเสียงในแนวทแยงเพ่ือเพ่ิมความชัดของภาพโดยข้ึนอยูกับ

หัวตรวจและโปรแกรมการตรวจ 
2.5 มีโปรแกรม Simple Needle Visualization (SNV) โดยตัวเข็มจะปรากฏเปนสีฟา เพื่อชวยในการ

มองเห็นปลายเข็มไดชัดเจนยิ่งข้ึนในการทําหัตการตาง ๆ 
2.6 สามารถเลือกระดับความลึกในการตรวจไดไมนอยกวา 40 เซนติเมตร โดยข้ึนกับชนิด และ

โปรแกรมการตรวจ 
2.7 สามารถเรียกภาพจากการตรวจครั้งกอนเพ่ือเปรียบเทียบในขณะสแกนภาพครั้งใหมเพ่ือดูการ

เปลี่ยนแปลงของรอยโรค 
3. คุณสมบัติของการตรวจใน B-mode 

3.1 สามารถปรับอัตราขยาย (Gain) ได 
3.2 สามารถปรับ Edge enhancement ไดอยางนอย 3 ระดับ 
3.3 สามารถปรับ Time Gain Control (TGC) บนหนาจอสัมผัสได 8 จุด 

4. คุณสมบัติของการตรวจใน Color Flow Mode 
4.1 สามารถเลื่อนระดับ Baseline และ Time average ได 
4.2 ปรับระดับสัญญาณรบกวนได (Filter) 8 ระดับ 
4.3 สามารถใชงานในโหมด Power Doppler เพ่ือดูการไหลของเลือดในเสนเลือดที่มีขนาดเล็กได 

5. คุณสมบัติของการตรวจในPWD Spectrum Function (PW Mode) 
5.1 สามารถปรับระดับTrace smoothing 0 – 16 ระดับ และ Noise Suppression (Reject) 0 – 64 ระดับ 
5.2 สามารถปรับขนาด Gate ได 1 – 20 มิลลิเมตร 

 
 
 
 



               
   ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ 

(นางสาวอรด ี     พัฒนะอเนก) 
ลงชื่อ............................................................กรรมการ       ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
       (นางสาวดาวประกาย   สอนสุภาพ)                            (นางสาวภรภัสสรณ      โพธิศรี) 
 

- 2 - 
6. ระบบการจัดเก็บภาพในหนวยความจําสํารองของเครื่อง 

6.1 สามารถทําการจัดเก็บภาพลงในหนวยความจําสํารองของเครื่องดวยรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและ                                
ภาพนิ่งไดและทําการสงขอมูลออกนอกเครื่องดวยรูปแบบ DICOM , JPEG และ AVI ไฟลได 

6.2 หนวยความจําในตัวเครื่องเปนชนิด Solid State Drive (SSD) ความจุไมนอยกวา 120 GB 
6.3 มีชองเสียบ SD Card ไมนอยกวา 1 ชอง  และชองเสียบ USB ไมนอยกวา 3 ชอง  

7. อุปกรณประกอบการใชงาน 
7.1 หัวตรวจ Linear สําหรับอวัยวะตื้นๆและเตานม        ไมนอยกวา  1 หัวตรวจ 
7.2 ชุดรถเข็นวางเครื่อง        ไมนอยกวา    1 ชุด 
7.3 เจล          ไมนอยกวา    1 แกลลอน 
7.4 มีเอกสารการใชงานและการดูแลรักษาเครื่อง     ไมนอยกวา    1 ชุด 

8.  เงื่อนไขเฉพาะ 

8.1 รับประกันเครื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป พรอมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพเครื่องและทําความ
สะอาด เครื่องทุกๆ 4 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน 

8.2 บริษัทจะจัดสงเจาหนาที่ที่ชํานาญงานมาทําการสาธิต การใชงานเครื่องและการดูแลรักษา เครื่อง
ใหกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาลจนใชงานไดเปนอยางดี 

8.3 ตองมีหนังสือรับรองการจําหนายจากบริษัทผูผลิต พรอมยื่นเอกสารประกอบ 
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