






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ    ชุดกลองสองทางเดินอาหารเพ่ือทําการรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาติ แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด                                                                            . 
2. งาน            -               กลุมงาน                  กลุมงานศัลยศาสตร            สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร           6,000,000.00                                                     บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)              31 สงิหาคม 2564                                   ..                                                                                          
    เปนเงิน                6,000,000.00                                         บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                       -                        บาท/ชุด 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
    5.2 บริษัท โซล เมดิคอล  จํากัด 
    5.3 บริษัท เค. เพอรฟอรแมนซ จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1.นางสาวชญานิษฐ   ศริิไสย     นายแพทยชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
    ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
    6.2 นายชุมพล           พีระทิพยมงคล                      พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ             กรรมการ 
    ดานการพยาบาล    
    6.3 นายศราวุฒิ         อมรกิจศาล                          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ              กรรมการ 
    ดานการพยาบาล 
    6.4 นางสาวบุณรดา    มานะลี     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ              กรรมการ 
    ดานการพยาบาล 
    6.5 นางสาวกันรติชา   เขียดนอย      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            กรรมการ 
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รายละเอียดคุณลักษณะ 

ชุดกลองสองทางเดินอาหารเพื่อทําการรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาติ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชดุ 

ความเปนมา 
ในการใชชุดกลองสองทางเดินอาหารเพ่ือทําการรักษา เพ่ือวินิจฉัยและรักษาโรคนั้น จําเปนตองทําการวินิจฉัย

ใหถูกตองและแมนยํากอนที่จะทําการรักษา เพื่อปองกันภาวะเสี่ยงเกิดโรคแทรกซอน จําเปนอยางยิ่งท่ีตองใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพ่ือประโยชนของผูใหการรักษาและผูรับการรักษาตอไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใชสําหรับทําการสองตรวจ วินิจฉัย วิเคราะหและรักษาโรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 

คุณลักษณะท่ัวไป  
เปนชุดกลองสองตรวจ วินิจฉัย และรักษาผูปวยโรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 

คุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดกลองสองทางเดินอาหารเพื่อทําการรักษาประกอบไปดวย 

     1.ชดุเครื่องประมวลสัญญาณภาพและกําเนิดแสง จํานวน 1 เครื่อง 
1.1 ชุดประมวลสัญญาณภาพวีดีทัศน ชนิดดิจิตอล (Fully Digital) สามารถแสดงภาพในระดับ  
        High Definition ไดโดยมีสัญญาณสงออกมาเปนสัญญาณดิจิตอลทั้งหมด 

          1.2 มีระบบ Color Adjustment Mode เพ่ือปรับระดับความเขมออนของส ี
          1.3 มีชุดการสรางภาพแบบ Chromo Endoscopy สามารถใชในกับกลองสองกระเพาะอาหาร 

        และลําไสเล็กสวนตน (Gastroscope), กลองสองกระเพาะอาหารและทางเดินทอน้ําดี   
        (Duodenoscope), กลองสองลําไสใหญ (Colonoscope) เปนตน 

          1.4 มีชุดการสรางภาพ Chromo Endoscopy ชนิดพิเศษโดยใชหลักการปรับเพ่ิมสีหรือลดสี  
       เชน โหมด BLI (Blue Light Imaging) LCI (Linked Color Imaging) หรือ FICE เปนตน 
1.5 ชุดประมวลสัญญาณภาพสามารถบันทึกการตั้งคาความยาวคลื่นแสง (RGB Wavelength) ได 10 คา

เพ่ือความเหมาะสมในแตละสวนของรางกาย 
          1.6 สามารถรองรับการใชงานกับกลองสองตรวจลําไสเล็กชนิดดับเบิ้ลบอลลูน  

       (Double Balloon Endoscopy) และกลองสองตรวจดวยคลื่นเสียง  
       (Endoscopic Ultrasonography) 
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           1.7 หลอดไฟหลักชนิดแอลอีดี LED Lamp 
           1.8 มีระบบปรับแสงชนิดพิเศษ Special Light Observation Mode เชน 

      BLI,BLI-bright,LCI หรือ FICE) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย วิเคราะห และรักษา เปนตน 
1.9 มีระบบปรับแสงอัตโนมัติ (Automatic Brightness Adjustment) ซึ่งจะทําการปรับเพ่ิม 
        และลดแสงสวางของภาพโดยอัตโนมัติ    

          1.10 ระบบเปาน้ํา – เปาลม (Air Pump) ทั้งหมด 4 ระดับ (Hi /Mid/Low/Off) 
 1.11 ใชไฟฟากระแสสลับ 230 โวลท 50 เฮิรตซ สําหรับอุปกรณที่ตองใชไฟฟา  
  1.12 จอรับภาพขนาดไมนอยกวา 27” นิ้ว จํานวน 1 จอ 
  1.13 เครื่องฉีดลางทําความสะอาดเพ่ือการสองกลอง จํานวน 1 เครื่อง 
 1.14 เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาดไมนอยกวา 1.6 KVA จํานวน 1 เครื่อง 
 1.15 รถเข็นสําหรับชุดกลองสองตรวจระบบทางเดินอาหาร จํานวน 1 คัน 
  2. กลองสองตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห และรักษากระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน 

        ระบบวิดีทัศนชนิดทําหัตถการไดจํานวน 1 ตัว 
   2.1 ภาพที่แสดงออกมาทางจอรับภาพมีลักษณะภาพแบบวงกลม 
   2.2 ระบบรับสัญญาณที่ปลายกลองเปน  CMOS Technology 
   2.3 ระบบประมวลภาพเปนระบบ Mega Pixel   
   2.4 สามารถใชกับระบบ Chromoscopy (BLI,LCI หรือ FICE) และภาพปกติได 
   2.5 มีชองสําหรับตอชุดอุปกรณ Water Jet ที่  Connector 
   2.6 หัวตอ Connector เปนชนิดหัวตอเดียว  
   2.7 ระยะการมองเห็นภาพชัดปกติไมมากกวา            2-100 มิลลิเมตร 
   2.8 มุมมองภาพดานหนาไมนอยกวา    140 องศา 
   2.9 สวนปลายกลองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน  10.5  มิลลิเมตร 
   2.10 ตัวกลองมีขนาดเสนผานศนูยกลางไมเกิน    10.8 มิลลิเมตร 
   2.11 ความยาวสวนใชงานไมนอยกวา    1,100 มิลลิเมตร 
   2.12 ความยาวรวมไมนอยกวา      1,400 มิลลิเมตร 
   2.13 ชองใสเครื่องมือมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 3.8 มิลลิเมตร 
   2.14 ปรับมุมขึ้นไดไมนอยกวา         210 องศา 
   2.15 ปรับมุมลงไดไมนอยกวา          90 องศา 
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   2.16 ปรับมุมซายไดไมนอยกวา                                  100 องศา 
   2.17 ปรับมุมขวาไดไมนอยกวา                                  100 องศา 
   2.18 อุปกรณประกอบการใชงานมาตรฐานแตละชุดประกอบดวย 

                      2.18.1 สายปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps)                                   1 เสน 
                      2.18.2 แปรงลางทําความสะอาด (Channel-opening Cleaning Brush)       1 อัน 
                      2.18.3 สายแปรงลางทําความสะอาด (Channel Cleaning Brush)              1 เสน 
                      2.18.4 ชุดลางทําความสะอาด                                                          1 ชุด 
                      2.18.5 วาลวปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve ; 10 pcs/pack)                  1 หอ 
                      2.18.6 ปลอกกันคนไขกัด (Mouth piece)                                            1 ชิ้น    
                      4.2.18.7 กระเปาบรรจุเครื่องมือ (Carrying Case)                                   1 ใบ 

  3. กลองสองตรวจกระเพาะอาหารขนาดเล็ก จํานวน 1 ตัว 
3.1 ภาพที่แสดงออกมาทางจอรับภาพมีลักษณะภาพแบบวงกลม 

3.2 ระบบรับสัญญาณท่ีปลายกลองเปน CCD Chip หรือดีกวา 

3.3 รองรับเทคโนโลยี เพ่ือชวยตรวจสอบรอยโรคและรายละเอียดของเสนเลือดที่ชั้นผิว 

       Chromoscopy และภาพปกติได 

3.4 ระบบควบคุม มีปุมควบคุมไมนอยกวา 4 ปุม 

3.6 ระยะการมองเห็นภาพชัดปกติไมนอยกวา    3-100  มิลลิเมตร 

3.7 มุมมองภาพดานหนาไมนอยกวา  140  องศา 

3.8 สวนปลายกลองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน      6.0  มิลลิเมตร 

3.9 ตัวกลองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน  6.0  มิลลิเมตร 

3.10 ความยาวสวนใชงานไมเกิน   1,200  มิลลิเมตร 

3.11 ความยาวรวมไมเกิน   1,400  มิลลิเมตร 

3.12 ชองใสเครื่องมือมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา      2.4  มิลลิเมตร 

3.13 ปรับมุมขึ้นไดไมนอยกวา      210  องศา 

3.14 ปรับมุมลงไดไมนอยกวา        90  องศา 

3.15 ปรับมุมซายไดไมนอยกวา      100  องศา 
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3.16 ปรับมุมขวาไดไมนอยกวา                                     100 องศา 

3.17 อุปกรณประกอบการใชงานมาตรฐานแตละชุดอยางนอยประกอบดวย 

 3.17.1 สายปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps)                                   1 เสน 

                  3.17.2 แปรงลางทําความสะอาด (Channel-opening Cleaning Brush)     1 อัน 

                  3.17.3 สายแปรงลางทําความสะอาด (Channel Cleaning Brush)            1 เสน 

                  3.17.4 ชุดลางทําความสะอาด                                                        1 ชุด 

 3.17.5 วาลวปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve ; 10 pcs/pack)               1 หอ 

 3.17.6 ปลอกกันคนไขกัด (Mouth piece)                                        1 ชิ้น    

                  3.17.7 กระเปาบรรจุเครื่องมือ (Carrying Case)                              1 ใบ 

   เง่ือนไขเฉพาะ 

  1. ผูขายจะตองทําการสงมอบชุดกลองสองทางเดินอาหารเพ่ือทําการรักษา พรอมใชงาน ภายใน 

      ระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
  2.  ผูยื่นขอเสนอราคา ตองเสนอราคาคาบํารุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแลวโดยราคาที่เสนอ 
      เปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ไมรวมคาอะไหล) ตอป ในภาพรวมของทุกเครื่องในวันที่ยื่นเสนอราคา 
  3. ชุดกลองสองทางเดินอาหารเพื่อทําการรักษาตองเชื่อมตอระบบสารสนเทศของสถาบันมะเร็งแหงชาต ิ    
      ท่ีใชในปจจุบันได และผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศดังกลาว  
  4. ผูขายตองอบรมเจาหนาที่ผูใชงานสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 
  5. ผูขายตองสงมอบคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด     
      ใหกับผูซื้อทันทีเมื่อติดตั้งและสงมอบแลวเสร็จ 
  6. ผูขายตองสงชางผูชํานาญที่มีใบรับรองการฝกอบรมจากบริษัทผูผลิต มาตรวจบํารุงรักษาเครื่องเปน 
      ประจําทุก 3 เดือนเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันทีต่รวจรับโดยไมคิดคาใชจายใดๆ และตอง 
       สงแผนการบํารุงรักษาแกผูใชงานในวันสงมอบ 
  7.  ถาเครื่องหรือชุดกลองฯ ขัดของขณะใชงาน ไมสามารถใชงานไดตามปกติ ผูขายจะตองจัดเจาหนาที่ 
       เขามาแกไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่รับแจง 
 
 



                                                                                                                             

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

                                                    ( นางสาวชญานิษฐ   ศิริไสย ) 
 

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ       (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
            (  นายชมุพล     พีระทิพยมงคล )                                (  นายศราวุฒ ิ     อมรกิจศาล) 
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ         (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
              ( นางสาวบุณรดา  มานะลี )                                   (นางสาวกันรติชา       เขียดนอย) 
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  8.  รายการทุกรายการท่ีผูยื่นขอเสนอราคาในครั้งนี้ ตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงานมากอน      
         ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และจะตองเปนรุนที่อยูในสายการผลิต (Production Line)  
        และจําหนาย ณ วันที่ลงนามในสัญญา 
   9.  ราคาที่เสนอในข้ันตอนการเสนอราคา ตองเปนราคารวม เปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
 ทั้งนี้ราคาที่เสนอตองรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และคาใชจายตางๆ เพ่ือใหครุภัณฑที่สงมอบทํางานได
 อยางสมบูรณเต็มประสิทธิภาพ โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจาก
 ราคาที่เสนอตามขอกําหนด 
 10.  ผูยื่นขอเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตประจําประเทศไทย
 ใหเปนผูแทนจําหนายอยางถูกตอง  
 11.  ผูขายตองรับประกันคุณภาพสินคาโดยไมคิดคาบริการและคาอะไหลอยางนอย 2 ป นับถัดจาก     
        วันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ และหลังจากหมดระยะประกัน ตองคิดคาบํารุงรักษารวม 
        ภาษีมูลคาเพ่ิมแบบรวมอะไหลตอป ไมเกิน 3 % ของราคาเครื่องทีส่ถาบันมะเร็งแหงชาตพิิจารณา 
        รับราคาแลวในวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 12.  ผูยื่นขอเสนอตองมีใบรับรองชางผูชํานาญที่ผานการฝกอบรมจากบริษัทผูผลิต 
 13.  มีหนังสือรับรองอะไหลสํารองไมนอยกวา 5 ป 
 14.  ผูขายตองยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา 

  
 


	ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องทางเดินอาหารเ
	ตารางราคากลาง
	spec

