




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ     จัดซื้อ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จ านวน 1 ชุด              .      
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานศัลยศาสตร์               . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          2,00๐,๐00.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่            24 มิถุนายน 2563                             . 
    เป็นเงิน          2,00๐,๐00.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
    5.1   บริษัท อินโน เอกเซล จ ากัด                                                              . 
    5.2   บริษัท ซี เค ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                                . 
    5.3   บริษัท ออลเวลล์ แอสเสท จ ากัด                                                         . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายระวิศักดิ์       จนัทร์วาสน์           ต าแหน่ง      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                . 
                                                                          ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม              . 
    6.2  นางสาวมาลัย      สงฆ์ประสิทธิ์         ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          . 
                                                                          ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด               . 
    6.3  นางสาวสนธยา     แก้วรัตน์              ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                . 
                                                                           ด้านการพยาบาล                            . 
    6.4  นางกรรณิการ์      วรกีรติกุล             ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                 . 
    6.5  นางสาวผึ้งเพชร    ปรีชุ่ม                 ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                . 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
  (     นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์ ) 

                                           

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
            (    นางสาวมาลัย   สงฆ์ประสิทธิ์ )             
                       

                    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (     นางสาวสนธยา  แก้วรัตน์ )      
 

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (      นางกรรณิการ์  วรกีรติกุล ) 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (       นางสาวผึ้งเพชร  ปรชีุม่ )    



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จ านวน 1 ชุด 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เป็นเตียงผ่าตัดไฟฟ้าส าหรับท าการผ่าตัดทั่วไป ท างานด้วยระบบ ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ           
การใช้งาน  
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 เป็นเตียงส าหรับการผ่าตัดทั่วไป หรือการผ่าตัดเฉพาะทาง สามารถจัดท่าการผ่าตัดได้สะดวกรวดเร็ว  
และเหมาะสม  
3. คุณลักษณะท่ัวไป 
 3.1 เป็นเตียงผ่าตัดไฟฟ้าส าหรับท าการผ่าตัดทั่วไป ท างานด้วยระบบไฟฟ้า Electro-hydraulic หรือ 
Electro-Mechanic มีแบตเตอรี่ติดต้ังอยู่ภายใน สามารถชาร์จไฟได้ และมีสัญญาณไฟเตือนแบตเตอรี่ต่ า 
 3.2 ฐานเตียงท าด้วยโลหะสแตนเลสทนการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม สามารถท าความสะอาดได้ง่าย 
 3.3 พ้ืนเตียงแบ่งออกได้อย่างน้อย 5 ส่วน แยกอิสระออกจากกันได้ เป็นวัสดุโปร่งแสงเอกซเรย์
ประกอบด้วยส่วนรองรับศีรษะ, ส่วนรองรับหลัง, ส่วนรองรับสะโพก และส่วนรองรับขา 2 ข้าง 
 3.4 พ้ืนเตียงสามารถ X-Ray ผ่านได ้
 3.5 การปรับเลื่อนในแนวนอนของพ้ืนเตียงท างานด้วยระบบไฟฟ้า 
 3.6 ควบคุมการท างานด้วยรีโมทคอนโทล โดยรีโมทคอนโทลมีแสงสว่างในตัวมองเห็นได้ในท่ีมืด  
 3.7 มีชุดควบคุมการท างานส ารองอยู่ที่คอลัมน์เตียงในกรณีทีชุ่ดรีโมทคอนโทลขัดข้อง 
 3.8 เตียงมี 4 ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกและมีระบบหยุดเตียง หรือล็อคเตียงด้วยรีโมทคอนโทล    
เพ่ือให้ล้อลอยสูงจากพ้ืนห้องให้เกิดความม่ันคงขณะผ่าตัด 
 3.9 ตัวเตียงสามารถรับน้ าหนักผู้ป่วยไดไ้มน่้อยกว่า 400 กิโลกรัม 
 3.10 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 - 230 โวลต์ 50 - 60 เฮิรตซ์ 
 3.11 มีปุ่ม Emergency stop ทีบ่ริเวณฐานเตียงสามารถกดหยุดการท างานไดท้ันทีในกรณีฉุกเฉิน 
 3.12 สามารถต่อชิ้นส่วนสลับระหว่างส่วนหัว และขาได้ 
4. คุณสมบัติทางเทคนิค 
 4.1 ขนาดของเตียง 
  4.1.1 ความยาว (รวมส่วนรองรับศีรษะ) ไมน่้อยกว่า 2,000 มม. 
  4.1.2 ความกว้าง (ไม่รวมรางข้างเตียง) ไม่มากกว่า 530 มม. 

(ลงช่ือ).................................................................ประธานกรรมการ 
 (        นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 
 (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
  (      นางสาวมาลยั  สงฆป์ระสทิธ์ิ    ) (       นางสาวสนธยา  แก้วรัตน ์ )  
 
(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
  (       นางกรรณิการ์   วรกีรติกุล ) (        นางสาวผึ้งเพชร   ปรีชุ่ม ) 
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 4.1.3 การปรับท่าด้วยรีโมทคอนโทล 
  4.1.3.1 ปรับระดับสูงสุด (ไม่รวมเบาะ) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 มม. 
  4.1.3.2 ปรับระดับต่ าสุด (ไม่รวมเบาะ) ได้ไม่น้อยกว่า 530 มม. 
  4.1.3.3 ปรับศีรษะต่ า (Trendelenburg) ไดไ้ม่น้อยกว่า 30 องศา 
  4.1.3.4 ปรับเท้าต่ า (Reverse Trendelenburg) ไดไ้ม่น้อยกว่า 30 องศา 
  4.1.3.5 ปรับเอียงซ้าย - ขวาไดไ้ม่น้อยกว่า 22 องศา 
  4.1.3.6 ปรับส่วนรองรับหลังขึ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 75 องศา 
  4.1.3.7 ปรับส่วนรองรับหลังลงไดไ้ม่น้อยกว่า 30 องศา 
  4.1.3.8 ปรับเลื่อนพื้นเตียงในแนวนอนไดไ้ม่น้อยกว่า 360 มม. ด้วยระบบไฟฟ้า  
  4.1.3.9 ปรับระดับเตียงสู่แนวระนาบด้วยปุ่มเดียว (Zero position) 
  4.1.3.10 สามารถปรับท่า Flex และ Reflex ด้วยระบบไฟฟ้าแบบกดปุ่มเดียว 
  4.1.3.11 สามารถล็อคเตียงให้อยู่กับที่ด้วยระบบไฟฟ้า 
 4.1.4 ส่วนรองรับขาปรับขึ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 30 องศา ด้วยระบบ Manual 
 4.1.5 ส่วนรองรับขาปรับลงไดไ้ม่น้อยกว่า 90 องศา ด้วยระบบ Manual 
 4.1.6 สามารถตั้งค่าหรือจดจ า Memory ของเตียงผ่าตัดได้ไม่น้อยกว่า 5Memory ที่ใช้เป็นประจ าได้  
เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ เมื่อต้องการใช้งานผ่าตัด 
 4.1.7 มีปุ่มล็อคและปลดล็อครูปแม่กุญแจอยู่ที่รีโมทคอนโทล 
 4.1.8 มีช่องเสียบรับสายสัญญาณรีโมทคอนโทลอยู่บริเวณคอลัมน์เตียง 
 4.1.9 มีจอแสดงภาพเคลื่อนไหวตามค าสั่งการปรับท่าต่างๆ ของเตียงบนรีโมทคอนโทล  
 4.1.10 สามารถปรับส่วนรองรับศีรษะด้วยมือ โดยปรับยกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 60 องศา ปรับต่ าลงได้ไม่น้อยกว่า 
90 องศา และสามารถถอดออกได้ 
 4.1.11 ชุดรีโมทควบคุมการปรับท่าเตียง สามารถเข้าสู่ Sleep Mode ได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อแขวนไว้กับ
รางข้างเตียง และสามารถเข้าสู่สภาวะพร้อมใช้งานทั้งหน้าจอและปุ่มกดด้วยการยกขึ้นมาจากรางข้างเตียงผ่าตัด 
ช่วยให้ความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน 
 4.1.12 เบาะรองรับท าด้วย Memory Foam Visco ป้องกันไฟฟ้าสถิตและ Antibacteria มีความหนา     
อย่างน้อย 60 มม. สามารถให้รังสีเอกซเรย์ผ่านได้ ยึดติดกับเตียงด้วย Velcro tape สามารถถอดเช็ดท าความ
สะอาดได้ 

(ลงช่ือ).................................................................ประธานกรรมการ 
 (        นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน ์ ) 
 
 (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
  (      นางสาวมาลยั  สงฆป์ระสทิธ์ิ     ) (       นางสาวสนธยา  แก้วรัตน ์ )  
 
(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
  (       นางกรรณิการ์   วรกีรติกุล     ) (        นางสาวผึ้งเพชร   ปรีชุ่ม ) 
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5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
 5.1 ฉากกั้นวิสัญญีรูปตัว “L” พร้อมอุปกรณ์จับยึดราวข้างเตียง (Anesthetic screen) จ านวน  1  ชุด 
 5.2 สายรัดล าตัว  (Body Strap)       จ านวน  1  ชิ้น 
 5.3 ชุดรีโมทคอนโทล ชนิดมีสาย       จ านวน  1  ชุด 
 5.4 Holder for body supports       จ านวน  2  ชิ้น 
 5.5 Body supports for side and shoulder     จ านวน  1  ชิ้น 
 5.6 Body supports for back and buttocks     จ านวน  1  ชิ้น 
 5.7 Shoulder support        จ านวน  1  ชุด 
 5.8 Arm rest with one – hand control      จ านวน  2  ชิ้น 
 5.9 Arm rest (Adjustable in height and horizontal slide)   จ านวน  1  ชิ้น 
 5.10 Leg strap         จ านวน  1  ชุด 
 5.11 Leg rest with one – hand control     จ านวน  1  คู ่
 5.12 รถเข็นเก็บอุปกรณ์ (ผลิตในประเทศ)      จ านวน  1  คัน 
6. เงื่อนไขเฉพาะ 
 6.1 คู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
 6.2 ผู้แทนจ าหน่ายจะต้องมีวิศวกร ที่ได้ผ่านการอบรมจากผู้ผลิต 
 6.3 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
 6.4 ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 และ MDD 93/42/EEC Medical Devices 
โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา 
 6.5 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย   
โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา 
 6.6 ผู้ขายต้องแนบหนังสือรับรองการส ารองอะไหล่จากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 6.7 เป็นสินค้าใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการ 
 (     นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์ ) 

   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
 (   นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์ ) 

   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
 (     นางสาวสนธยา  แก้วรัตน์ ) 

   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
 (     นางกรรณิการ์  วรกีรติกุล ) 

   (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
 (      นางสาวผึ้งเพชร  ปรีชุ่ม ) 
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