




















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ   ซื้อเครื่องมือผาตัดภายในโพรงมดลูกแบบไบโพลาร Saline จํานวน 1 ชดุ        ’ 

                                                                                                                       .                   

2. กลุมงาน/ฝาย     กลุมงานมะเร็งนรีเวช      .สวนราชการ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ         ’     

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร                           750,000.00                                    บาท  

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)          16 มีนาคม 2564                                         . 

    เปนเงนิ          750,000.00           บาท  ราคา/หนวย (ถามี)                    -                    บาท 

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) (ราคาต่ําสุด) 

    5.1    บริษัท ตะวันแม็คไวสซ จํากัด                                                                             . 

    5.2    หางหุนสวนจํากัด เอส.เมดิซายน                                                                         . 

    5.3    บริษัท เมดิคโปร จํากัด                                                                                    ’                                                                                                                      

..6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    6.1  นายศุภกร          พิทักษการกุล           ตาํแหนง    นายแพทยชํานาญการ                        .                                                             

    6.2  นางวัลภา           ชนิบุตร                  ตาํแหนง    พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ                 . 

’                                                                         ดานการพยาบาล                             ‘ 

    6.3  นางสาวพรทิพย   ศรีธิราช                  ตาํแหนง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                .  

’                                                                         ดานการพยาบาล                              ง 

 

  
       (ลงช่ือ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (           นายศุภกร   พิทักษการกุล ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (               นางวัลภา   ชินบุตร ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (          นางสาวพรทิพย   ศรีธิราช       ) 
 

 

 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  

ชุดเครื่องมือผาตัดภายในโพรงมดลูกแบบไบโพลาร saline 

1. ความตองการ  

 ชุดเคร่ืองมือผาตัดภายในโพรงมดลูกแบบไบโพลาร saline พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

2. วัตถุประสงค  

 เพื่อทําการสองตรวจและผาตดัทางนรีเวช 

3. คุณสมบัติทั่วไป 

 เปนชุดที่สามารถตอกับกลองถายทอดสัญญาณภาพและเคร่ืองกําเนิดแสงท่ีสถาบันฯ ใชอยู 

4. คุณสมบัติทางเทคนคิ 

4.1 เลนสสองตรวจขนาดเล็ก ขนาดไมนอยกวา 2.9 mm 30 องศา    จํานวน 1 ชิ้น 

 4.1.1 สามารถทําการปลอดเชื้อไดทั้งการแชน้ํายาฆาเชื้อ การอบแกส และการน่ึงดวยไอน้ํา 

 4.1.2 สวนเลนสท่ีใกลวัตถุและเลนสใกลตาทําจาก Sapphire ปองการขีดขวน 

 4.1.3 สามารถตอกับสายนําแสงแบบ Storz ,Olympus, Richard wolf , ACMI ได 

4.2 เครื่องมือบังคับลวดผาตัดสําหรับปลอกนอกขนาดไมนอยกวา 18.5 Fr.   จํานวน  1 ชิ้น 

 4.2.1 ทําจากโลหะไมเปนสนมิ 

 4.2.2 สามารถทําการปลอดเชื้อไดทั้งการแชน้ํายาฆาเชื้อ การอบแกส และการน่ึงดวยไอน้ํา 

 4.2.3 อุปกรณ Hybrid รองรับทั้งระบบ Bipolar และ Monopolar 

4.3 อุปกรณประกอบการใชงาน 

 4.3.1 เครื่องมือ Biopsy forceps      จํานวน 1 ชิ้น 

 4.3.2 เครื่องมือ Biopsy ชนิด Scissors     จํานวน 1 ชิ้น 

 4.3.3 เครื่องมือ Biopsy ชนิด Grasping Forceps    จํานวน 1 ชิ้น 

 4.3.4 ปลอกนอกขนาดไมนอยกวา 18.5 Fr.     จํานวน 2 ชิ้น 

 4.3.5 ปลอกในชนิดหมุนได ขนาดไมนอยกวา 17.5 Fr.   จํานวน 2 ชิ้น 

 4.3.6 ปลอกในสําหรับใสเครื่องมือ Biopsy     จํานวน 2 ชิ้น 

 4.3.7 ขดลวดสําหรับตัดขนาดไมนอยกวา 30 องศา     จํานวน 5 ชิ้น 

 4.3.8 ขดลวดสําหรับตัดปลายมีด       จํานวน 2 ชิ้น 

 4.3.9 ขดลวดสําหรับตัดหัวกลม      จํานวน 2 ชิ้น 

 4.3.10 สายเชื่อมตอชนิดไบโพลาร      จํานวน 2 ชิ้น 

          4.3.10.1 เปนสายที่ทนความรอน สามารถ Autoclave ได 

          4.3.10.2 เปนสายที่สามารถเชื่อมตอกับเครื่องจี้ของทางสถาบันฯ ได 

 
 

    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 

                            (        นายศภุกร   พิทักษการกุล      ) 
 

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

        (         นางวัลภา   ชินบุตร        )           (    นางสาวพรทิพย  ศรีธิราช    ) 
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 4.3.11 กลองสําหรับใสอุปกรณสามารถทําปราศจากเชื้อได    จํานวน 1 กลอง 

 4.3.12 กลองสําหรับใสเลนสสามารถทําปราศจากเชื้อได    จํานวน 1 กลอง 

 

เงื่อนไขเฉพาะ 

1. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 

2. ตองไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิตหรือผูนําเขา 

3. ตองมีใบผานการรับรองมาตรฐานจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

4. ตองเปนสินคาใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ และอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที 

5. มีคูมือใชงานท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชดุ 

 

   คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

   (ลงชื่อ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (           นายศุภกร   พิทักษการกุล ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (               นางวัลภา   ชินบุตร ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (          นางสาวพรทิพย   ศรีธิราช       ) 
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