






















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาโรคในระบบทางเดิน
อาหารและทางเดินน ้าดีชนิดวิดีทัศน์ความคมชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้ส ำหรับท ำกาำรสออตรรจ วจนิน ัั วจนเรรำหห แลหรักาษำโรรเกาี่ จกาับรหบบทำตเดนิอำหำรวทำตเดนิ

ิ  ำดีแลหรับอออิวแลหเพ่ือให้ผู้ท ำกาำรรักาษำมีเทรโิโล ีที่ทัิสมั ใิกาำรรักาษำโรรเกาี่ จกาับรหบบทำตเดนิอำหำรว
รหบบทำตเดนิิ  ำดีแลหรับอออิ 
คุณลักษณะท่ัวไป  

เป็ิชุดกาล้อตสออตรรจ เพ่ือกาำรจนิน ัั วจนเรรำหห วแลหรักาษำโรรใิรหบบทำตเดนิอำหำรชินดจนดีทัศิ 
รจำมรมชัดสูตวปรหกาอบด้จ  

1. เรรื่อตปรหมจลสัญญำณภำพแลหเรรื่อตกา ำเินดแสตว     ำิจิว1 เรรื่อต 
2.วกาล้อตสออตรรจ เพ่ือกาำรจนิน ัั วจนเรรำหห วแลหรักาษำ 
วววการหเพำหอำหำรแลหล ำไส้เล็กาสอจิร้ิรหบบจนดีทัศิ  
วววชินดรจำมรมชัดสูตแลหปรับข ำ ภำพว       ำิจิว2 รัจ 

        3. กาล้อตสออตรรจ เพื่อกาำรจนิน ัั วจนเรรำหห วแลหรักาษำล ำไส้ใหญอ 
วววววววววววรหบบจนดีทัศิ ชินดรจำมรมชัดสูตแลหปรับข ำ ภำพว     ำิจิว3 รัจ 

4. กาล้อตสออตรรจ การหเพำหอำหำรขิำดเล็กาว      ำิจิว1 รัจ 
5. กาล้อตสออตรรจ รักาษำิน่จใิทำตเดนิิ  ำดีแลหรับอออิชินดจนดีทัศิ     ำิจิว1วรัจ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องก้าเนิดแสง จ้านวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 
   1.1 เรรื่อตปรหมจลสัญญำณภำพวชินดจนดีทัศิ ว  ำิจิว1 เรรื่อต 
 1.1.1 ชุดปรหมจลสัญญำณภำพจนดีทัศิ วชินดดน นรอล สำมำรถแสดตภำพใิรหดับวHigh Definition ได้ว 
  วววโด มีสัญญำณสอตออกามำเป็ิสัญญำณดน นรอล 
      1.1.2 มีรหบบปรับรหดับรจำมเข้มอออิขอตสี 
      1.1.3 สำมำรถรอตรับเทรโิโล ีวDigital chromoendoscopy Image Enhanced Endoscopy (IEE) 
เพ่ือชอจ รรจ สอบรอ โรรแลหรำ ลหเอี ดขอตเส้ิเลือดใิชั ิผนจ 
วววววว1.1.4 สำมำรถใช้รอจมกัาบกาล้อตสออตรรจ ล ำไส้เล็กาชินดบอลลูิได้ 
      1.1.5วสำมำรถรอตรับกาับรหบบเดนมที่โรตพ ำบำลมีอ ูอ 
 1.2 เรรื่อตกา ำเินดแสตว  ำิจิว1 เรรื่อต 
 1.2.1 หลอดไฟหลักาชินดแอลอีดีวLED หรือวXENONว 
 

(ลตช่ือ)...........................................................ปรหธำิการรมกาำร 
ว (วววววววิำ ณรตร วววอภนกาุลจณนช ) 
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววรอตอธนบดีการมกาำรแพท   
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
ววววววววว(วววววววิำ จีรจุฒนวววอน่มส ำรำญ )  (ววววิำ  ุมพลวววสนตห หนรัญิสุรณ  ) 
ววววววววววผู้อ ำิจ กาำรสถำบัิมหเรต็แหอตชำรน วววววววววววววววววววววรอตผู้อ ำิจ กาำรด้ำิกาำรแพท   สถำบัิมหเร็ตแหอตชำรน 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (วววววิำตสำจชญำินษฐ วววศนรนไส  ) (ววววิำ ชุมพลวววพีรหทนพ มตรล ) 
ิำ แพท  ช ำิำญกาำรพนเศษวด้ำิเจชการรมวสำขำศลั การรมวววววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำล 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (ววิำตสำจอัตศจีร ววภณทอตสมพตษ  ) (วิำ เรือตปรหดนษฐ ววเหลือตรรหกาลู ) 
วววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำลวววววววววววววววินรนการวกาอตบรนหำรทรัพ ำการบุรรลวการมกาำรแพท   
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      1.2.2 สำมำรถรอตรับเทรโิโล ีวDigital chromoendoscopy Image Enhanced Endoscopy (IEE) 
เพ่ือชอจ รรจ สอบรอ โรรแลหรำ ลหเอี ดขอตเส้ิเลือดใิชั ิผนจ 
      1.2.3 มีรหบบปรับแสตอัรโิมัรนวซึ่ต หท ำกาำรปรับเพน่ม–วลดแสตสจอำตขอตภำพโด อัรโิมัรนวววววววว 
      1.2.4วรหบบเป่ำิ  ำว–วเป่ำลมว(Air Pump) ไมอิ้อ กาจอำว4 รหดับว(Hi /Mid/Low/Off) 
    1.3 เรรื่อตัีดท ำรจำมสหอำดส ำหรับสออตรรจ รหบบทำตเดนิอำหำร   ำิจิว1วเรรื่อต 
 1.3.1 สำมำรถปรับรหดับรจำมแรตกาำรไหลขอติ  ำไมอิ้อ กาจอำว5วรหดับ 

1.3.2 สำมำรถรจบรุมเรรื่อตด้จ สจนทช ที่เท้ำ 
    1.4  อรับภำพ   ำิจิว1  อ 

1.4.1 ขิำดไมอิ้อ กาจอำว26 ิน จว 
1.4.2 รจำมลหเอี ดว1920 x 1080  ุด 

2. กล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษากระเพาะอาหารและล้าไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีทัศน์
ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ จ้านวน 2 ตัว 

2.1 รหบบรับสัญญำณที่ปลำ กาล้อตเป็ิวCMOS หรือวCCD chip 
2.2 มีรจำมสำมำรถใิกาำรเพน่มกา ำลัตข ำ ภำพได้ไมอิ้อ กาจอำว135 เทอำว 
2.3 รหบบปรหมจลภำพเป็ิรหบบรจำมรมชัดสูต (Full HD) 
2.4 รอตรับเทรโิโล ี Image Enhanced Endoscopy (IEE) เพ่ือชอจ รรจ สอบรอ โรรแลหรำ ลหเอี ด

ขอตเส้ิเลือดที่ชั ิผนจ แลหภำพปการนได้ เมื่อใช้ตำิรอจมกาับเรรื่อตปรหมจลสัญญำณภำพชินดจนดีทัศิ แลหเรรื่อต
กา ำเินดแสต 

2.5 มีชออตส ำหรับรออชุดอุปการณ วWater Jet ที่ Connector  
2.6วหัจรออวConnector เป็ิชินดหัจรออเดี จวเพื่อรจำมสหดจกาใิกาำรใช้ตำิแลหท ำรจำมสหอำด 
2.7 สำมำรถรอตรับกาับรหบบเดนมขอตโรตพ ำบำลได้ 
2.8 รห หกาำรมอตเห็ิภำพชัดปการนไมอิ้อ กาจอำ   2-100  มนลลนเมรรว 
2.9 รห หกาำรมอตเห็ิภำพชัดรห หใกาล้ไมอิ้อ กาจอำ  1.0-2.5 มนลลนเมรรว 
2.10 มุมมอตภำพด้ำิหิ้ำไมอิ้อ กาจอำ       140  อตศำ 
2.11 มุมมอตภำพด้ำิหิ้ำรห หใกาล้ไมอิ้อ กาจอำ        50 อตศำ 
2.12 สอจิปลำ กาล้อตมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอเกานิ       10 มนลลนเมรร 
2.13 รัจกาล้อตมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอเกานิ        10 มนลลนเมรร 
2.14 รจำม ำจสอจิใช้ตำิไมอิ้อ กาจอำ      1,000 มนลลนเมรร 
 

(ลตช่ือ)...........................................................ปรหธำิการรมกาำร 
ว (วววววววิำ ณรตร วววอภนกาุลจณนช ) 
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววรอตอธนบดีการมกาำรแพท   
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
ววววววววว(วววววววิำ จีรจุฒนวววอน่มส ำรำญ ) (ววววิำ  ุมพลวววสนตห หนรัญิสุรณ  ) 
ววววววววววผู้อ ำิจ กาำรสถำบัิมหเรต็แหอตชำรน ววววววววววววววววววววรอตผู้อ ำิจ กาำรด้ำิกาำรแพท   สถำบัิมหเร็ตแหอตชำรน 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (วววววิำตสำจชญำินษฐ วววศนรนไส  ) (ววววิำ ชุมพลวววพีรหทนพ มตรล ) 
ิำ แพท  ช ำิำญกาำรพนเศษวด้ำิเจชการรมวสำขำศลั การรมวววววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำล 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (ววิำตสำจอัตศจีร ววภณทอตสมพตษ  ) (วิำ เรือตปรหดนษฐ ววเหลือตรรหกาลู ) 
วววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำลวววววววววววววววินรนการวกาอตบรนหำรทรัพ ำการบุรรลวการมกาำรแพท   
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2.15 รจำม ำจรจมไมอิ้อ กาจอำว                1,300 มนลลนเมรร 
2.16 ชออตใสอเรรื่อตมือมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอิ้อ กาจอำ       2.2 มนลลนเมรร 
2.17 ปรับมุมขึ ิได้ไมอิ้อ กาจอำ         210 อตศำ 
2.18 ปรับมุมลตได้ไมอิ้อ กาจอำ                     90 อตศำ 
2.19 ปรับมุมซ้ำ ได้ไมอิ้อ กาจอำ                    100 อตศำ 
2.20วปรับมุมขจำได้ไมอิ้อ กาจอำ                    100 อตศำ 

3. กล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาล้าไส้ใหญ่ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและปรับ
ขยายภาพ จ้านวน 3 ตัว 

3.1 รหบบรับสัญญำณที่ปลำ กาล้อตเป็ิวCMOS หรือวCCD chip 
3.2 มีรจำมสำมำรถใิกาำรเพน่มกา ำลัตข ำ ภำพได้ไมอิ้อ กาจอำว135 เทอำว 
3.3 รหบบปรหมจลภำพเป็ิรหบบรจำมรมชัดสูตว(Full HD) 
3.4 รอตรับเทรโิโล ี Image Enhanced Endoscopy (IEE) เพ่ือชอจ รรจ สอบรอ โรรแลหรำ ลหเอี ด

ขอตเส้ิเลือดที่ชั ิผนจ แลหภำพปการนได้ เมื่อใช้ตำิรอจมกาับเรรื่อตปรหมจลสัญญำณภำพชินดจนดีทัศิ แลหเรรื่อต
กา ำเินดแสต 

3.5 มีชออตส ำหรับรออชุดอุปการณ วWater Jet ที่ Connector  
3.6วหัจรออวConnector เป็ิชินดหัจรออเดี จวเพื่อรจำมสหดจกาใิกาำรใช้ตำิแลหท ำรจำมสหอำด 
3.7 สำมำรถปรับรหดับรจำมแข็ต-อออิขอตสำ กาล้อตได้ไมอิ้อ กาจอำ 3 รหดับ 
3.8 สำมำรถรอตรับกาับรหบบเดนมขอตโรตพ ำบำลได้ 
3.9 รห หกาำรมอตเห็ิภำพชัดปการนไมอิ้อ กาจอำ      2-100  มนลลนเมรร 
3.10 รห หกาำรมอตเห็ิภำพชัดรห หใกาล้อ ูอใิชอจต     1.0-2.5  มนลลนเมรรว 
3.11 มุมมอตภำพด้ำิหิ้ำไมอิ้อ กาจอำ              140 วอตศำ 
3.12 มุมมอตภำพด้ำิหิ้ำรห หใกาล้ไมอิ้อ กาจอำ ววววววว           50 วอตศำ 
3.13 สอจิปลำ กาล้อตมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอเกานิ         12 วมนลลนเมรร 
3.14 รัจกาล้อตมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอเกานิ                 12 วมนลลนเมรร 
3.15 รจำม ำจสอจิใช้ตำิไมอิ้อ กาจอำ                1,300 วมนลลนเมรร 
3.16 รจำม ำจรจมไมอิ้อ กาจอำว                          1,600  มนลลนเมรร 
3.17 ชออตใสอเรรื่อตมือมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอิ้อ กาจอำ        3.2  มนลลนเมรร 
3.18 ปรับมุมขึ ิได้ไมอิ้อ กาจอำ                     180  อตศำ 
 

(ลตช่ือ)...........................................................ปรหธำิการรมกาำร 
ว (วววววววิำ ณรตร วววอภนกาุลจณนช ) 
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววรอตอธนบดีการมกาำรแพท   
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
ววววววววว(วววววววิำ จีรจุฒนวววอน่มส ำรำญ ) (ววววิำ  ุมพลวววสนตห หนรัญิสุรณ  ) 
ววววววววววผู้อ ำิจ กาำรสถำบัิมหเรต็แหอตชำรน ววววววววววววววววววววรอตผู้อ ำิจ กาำรด้ำิกาำรแพท   สถำบัิมหเร็ตแหอตชำรน 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (วววววิำตสำจชญำินษฐ วววศนรนไส  ) (ววววิำ ชุมพลวววพีรหทนพ มตรล ) 
ิำ แพท  ช ำิำญกาำรพนเศษวด้ำิเจชการรมวสำขำศลั การรมวววววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำล 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (ววิำตสำจอัตศจีร ววภณทอตสมพตษ  ) (วิำ เรือตปรหดนษฐ ววเหลือตรรหกาลู ) 
วววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำลวววววววววววววววินรนการวกาอตบรนหำรทรัพ ำการบุรรลวการมกาำรแพท   
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3.19 ปรับมุมลตได้ไมอิ้อ กาจอำ          180 อตศำ 
3.20 ปรับมุมซ้ำ ได้ไมอิ้อ กาจอำ                   160 อตศำ 
3.21วปรับมุมขจำได้ไมอิ้อ กาจอำ                   160 อตศำ 

4. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารขนาดเล็ก จ้านวน 1 ตัว 
4.1 รหบบรับสัญญำณที่ปลำ กาล้อตเป็ิวCCD chip 
4.2 รอตรับเทรโิโล ี Image Enhanced Endoscopy (IEE) เพ่ือชอจ รรจ สอบรอ โรรแลห
รำ ลหเอี ดขอตเส้ิเลือดที่ชั ิผนจ แลหภำพปการนได้ เมื่อใช้ตำิรอจมกัาบเรรื่อตปรหมจลสัญญำณภำพชินด
จนดีทัศิ แลหเรรื่อตกา ำเินดแสต 
4.3วสำมำรถรอตรับกาับรหบบเดนมขอตโรตพ ำบำลได้ 
4.4 รห หกาำรมอตเห็ิภำพชัดปการนไมอิ้อ กาจอำ  2-100  มนลลนเมรร 
4.5 มุมมอตภำพด้ำิหิ้ำไมอิ้อ กาจอำ      120  อตศำ 
4.6 สอจิปลำ กาล้อตมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอเกานิ               6.0  มนลลนเมรร 
4.7 รัจกาล้อตมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอเกานิ      6.0  มนลลนเมรร 
4.8 รจำม ำจสอจิใช้ตำิไมอิ้อ กาจอำ    1,000  มนลลนเมรร 
4.9 รจำม ำจรจมไมอิ้อ กาจอำว     1,400  มนลลนเมรร 
4.10 ชออตใสอเรรื่อตมือมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอิ้อ กาจอำ     2.2  มนลลนเมรร 
4.11 ปรับมุมขึ ิได้ไมอิ้อ กาจอำ        210  อตศำ 
4.12 ปรับมุมลตได้ไมอิ้อ กาจอำ             90  อตศำ 
4.13 ปรับมุมซ้ำ ได้ไมอิ้อ กาจอำ                 100  อตศำ 
4.14วปรับมุมขจำได้ไมอิ้อ กาจอำ               100  อตศำ 

5. กล้องส่องตรวจรักษานิ่วในทางเดินน ้าดีและตับอ่อนชนิดวิดีทัศน์ จ้านวน 1 ตัว 
ว 5.1วรหบบรับสัญญำณที่ปลำ กาล้อตเป็ิวCCD chip 

5.2วสำมำรถถอดท ำรจำมสหอำดสอจิวDistal endวได้วเพื่อลดสำเหรุขอตกาำรรนดเชื อ 
 5.3วรหบบเลิส มอตภำพ ำกาด้ำิข้ำตไมอมำกากาจอำ        5วว อตศำ 
 5.4 รห หกาำรมอตเห็ิภำพอ ูอใิชอจต   วว4-60ว มนลลนเมรร  
 5.5 มุมมอตภำพไมอิ้อ กาจอำ    ววว100ว อตศำ 
 5.6วสอจิปลำ กาล้อตมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอเกานิ  วว13.5ว มนลลนเมรร 

5.7 รัจกาล้อตมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอเกานิ    12.0ว มนลลนเมรร 
 

(ลตช่ือ)...........................................................ปรหธำิการรมกาำร 
ว (วววววววิำ ณรตร วววอภนกาุลจณนช ) 
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววรอตอธนบดีการมกาำรแพท   
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
ววววววววว(วววววววิำ จีรจุฒนวววอน่มส ำรำญ ) (ววววิำ  ุมพลวววสนตห หนรัญิสุรณ  ) 
ววววววววววผู้อ ำิจ กาำรสถำบัิมหเรต็แหอตชำรน ววววววววววววววววววววรอตผู้อ ำิจ กาำรด้ำิกาำรแพท   สถำบัิมหเร็ตแหอตชำรน 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (วววววิำตสำจชญำินษฐ วววศนรนไส  ) (ววววิำ ชุมพลวววพีรหทนพ มตรล ) 
ิำ แพท  ช ำิำญกาำรพนเศษวด้ำิเจชการรมวสำขำศลั การรมวววววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำล 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (ววิำตสำจอัตศจีร ววภณทอตสมพตษ  ) (วิำ เรือตปรหดนษฐ ววเหลือตรรหกาลู ) 
วววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำลวววววววววววววววินรนการวกาอตบรนหำรทรัพ ำการบุรรลวการมกาำรแพท   
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 5.8 รจำม ำจสอจิใช้ตำิไมอิ้อ กาจอำ    1,200ว มนลลนเมรร 
 5.9 รจำม ำจรจมไมอิ้อ กาจอำ     1,500ว มนลลนเมรร 
 5.10 ชออตใสอเรรื่อตมือมีขิำดเส้ิผอำิศูิ  กาลำตไมอิ้อ กาจอำ ววว ววว4.2ว มนลลนเมรร 
 5.11 ปรับมุมขึ ิได้ไมอิ้อ กาจอำ     วว120ว อตศำ 
 5.12 ปรับมุมลตได้ไมอิ้อ กาจอำ     ววว90ว อตศำ 
 5.13 ปรับมุมซ้ำ ได้ไมอิ้อ กาจอำ    วว ววว90ว อตศำ 
 5.14 ปรับมุมขจำได้ไมอิ้อ กาจอำ     ว110ว อตศำ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
 - รับปรหกาัิรุณภำพไมอิ้อ กาจอำว1 ปีวิับถัด ำกาจัิที่รับมอบ 

- ร้อตเป็ิขอตใหมอแลหไมอเร ใช้ตำิมำกาออิ 
- มีเอกาสำรรับรอตปีกาำรผลนรขอตรุอิผลนรภัณฑ จอำเป็ิเทรโิโล ีใหมออ ูอใิชอจตรห หเจลำไมอเกานิ 5 ปี  
  (ิับ ำกาจัิที่ ัด  ำหิอำ ) 
- มีเอกาสำรรับรอตอหไหลอขอตผลนรภัณฑ เป็ิรห หเจลำไมอิ้อ กาจอำว5วปี 
- มีหิัตสือรูอมือกาำรใช้ตำิแลหกาำรปริินบัรนบ ำรุตเป็ิภำษำไท แลหภำษำอัตกาฤษวอ อำตลหว2วชุดว 
วว(รัจ รนตว1วชุด) 
- มีเรรื่อตหมำ กาำรร้ำขอตผลนรภัณฑ วรนดกาับรัจกาล้อตสำมำรถมอตเห็ิได้อ อำตชัดเ ิบรร ุแลหหีบหออวว 
ววรำมมำรรฐำิขอตบรนษัทผู้ผลนร 
- ร้อตได้รับกาำรรับรอตรุณภำพแลหรจำมปลอดภั ใิกาำรใช้ตำิ ำการำมมำรรฐำิสำกาล 
- บรนษัทฯวร้อตได้รับกาำรแรอตรั ตให้เป็ิรัจแทิ  ำหิอำ  ำกาผู้ผลนรหรือรัจแทิ  ำหิอำ ใิปรหเทศไท ว
โด ให้ ื่ิเอกาสำรใิจัิ ื่ิเสิอรำรำ 
 

 
คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   
(ลตช่ือ)...........................................................ปรหธำิการรมกาำร 

ว (วววววววิำ ณรตร วววอภนกาุลจณนช ) 
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววรอตอธนบดีการมกาำรแพท   
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
ววววววววว(วววววววิำ จีรจุฒนวววอน่มส ำรำญ ) (ววววิำ  ุมพลวววสนตห หนรัญิสุรณ  ) 
ววววววววววผู้อ ำิจ กาำรสถำบัิมหเรต็แหอตชำรน วววววววววววววววววววววรอตผู้อ ำิจ กาำรด้ำิกาำรแพท   สถำบัิมหเร็ตแหอตชำรน 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (วววววิำตสำจชญำินษฐ วววศนรนไส  ) (ววววิำ ชุมพลวววพีรหทนพ มตรล ) 
ิำ แพท  ช ำิำญกาำรพนเศษวด้ำิเจชการรมวสำขำศลั การรมวววววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำล 
(ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร (ลตช่ือ)ว...........................................................การรมกาำร 
 (ววิำตสำจอัตศจีร ววภณทอตสมพตษ  ) (วิำ เรือตปรหดนษฐ ววเหลือตรรหกาลู ) 
วววววพ ำบำลจนชำชีพช ำิำญกาำรวด้ำิกาำรพ ำบำลวววววววววววววววินรนการวกาอตบรนหำรทรัพ ำการบุรรลวการมกาำรแพท   

  
 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจเพ่ือการวินิจฉัย วิเคราะห์ รักษาโรค ในระบบทางเดินอาหาร        .    
.   และทางเดินน้้าดีชนิดวิดีทัศน์ความคมชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด             . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานศัลยศาสตร์    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์  . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       14,500,000.00       บาท  
 

4. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่         27 ธันวาคม 2562                          . 
เป็นเงิน          14,500,000.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                    -                    บาท  
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1    บริษัท โซล เมดิคอล จ้ากัด                                        . 
5.2    บริษัท ที.เอส.เอ็ม.ซายน์ จ้ากัด                                   . 
5.3    บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด            . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1  นายณรงค์           อภกิุลวณิช         ต้าแหน่ง  รองอธิบดีกรมการแพทย์                       .                           
6.2  นายวีรวุฒิ           อ่ิมส้าราญ           ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                          
6.3  นายจุมพล           สิงห์หิรัญนุสรณ์    ต้าแหน่ง  รองผู้อ้านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
6.4  นางสาวชญานิษฐ์   ศิริไสย              ต้าแหน่ง  นายแพทย์ช้านาญการพิเศษ  
                                                                 ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม                                                                    
6.5  นายชุมพล           พีระทิพยมงคล     ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ด้านการพยาบาล                                           
6.6  นางสาวอังศวีร์      ภณทองสมพงษ ์   ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ด้านการพยาบาล 
6.7  นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกูล      ต้าแหน่ง  นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์                                             
 
 

 

 

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

           รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒ ิ อ่ิมส้าราญ      )                       (   นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์   ) 
         ผู้อ้านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ           รองผู้อ้านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 

         (    นางสาวชญานิษฐ์  ศิริไสย    )                       (    นายชุมพล   พีระทิพยมงคล   ) 
นายแพทย์ช้านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ด้านการพยาบาล 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (นางสาวอังศวีร์  ภณทองสมพงษ ์)                      ( นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกูล ) 
  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ด้านการพยาบาล        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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