
























แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือชุดกล้องส่องตรวจพร้อมเครื่องประมวลผลเพื่อวินิจฉัยตำแหน่งเส้นเลือด             .      
        ที่อยู่ในชั้นลึก (Deep Blood Vessel) ในระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                .  
        แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด                                             .                                                           
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย          กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                       .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                       .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          6,000,000.00                             บาท  
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่               29 กันยายน ๒๕64                           . 
    เป็นเงิน          6,000,000.00            บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)               -                บาท      
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด                                                                  . 
    5.2   บริษัท พีแอนด์เจ เมด จำกัด                                                                             . 
    5.3   บริษัท เค.เอส.เอ.วิชชั่น จำกัด                                                                            . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางสาวชญานิษฐ์     ศิริไสย              ตำแหน่ง       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ             . 
                                                                            ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม           . 
    6.2  นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศิริ       ตำแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              . 
                                                                            ด้านการพยาบาล                          . 
    6.3  นางสาวสุพัตรา        ทุมเมืองปัก        ตำแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              . 
                                                                            ด้านการพยาบาล                          . 
    6.4  นางศุภารมย์           ชีพอุทิศชาติ       ตำแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              . 
                                                                            ด้านการพยาบาล                          . 
    6.5  นายอนวัฒน์           มงคลจิตร          ตำแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
.                                                                                                         
.                  

 

 

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

           (นางสาวชญานิษฐ์     ศิริไสย)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                 (นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศิริ)                             (นางสาวสุพัตรา   ทุมเมืองปัก)    

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
               (นางศุภารมย์    ชีพอุทิศชาติ)                                  (นายอนวัฒน์    มงคลจิตร)    



 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดกล้องส่องตรวจพร้อมเครื่องประมวลผลเพื่อวินิจฉัย 
ตำแหน่งเส้นเลือดที่อยู่ในชั้นลึก (Deep Blood Vessel) ในระบบทางเดินอาหาร  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด     
 
วัตถุประสงค์ 

ชุดกล้องส่องตรวจพร้อมเครื่องประมวลผลเพ่ือวินิจฉัยตำแหนง่เส้นเลือดที่อยู่ในชัน้ลึก (Deep Blood Vessel) 
ในระบบทางเดินอาหาร เพ่ือใช้ในการส่องตรวจรักษาหารอยโรคและทำหัถการภายในระบบทางเดินอาหารที่มี 
ความซับซ้อน และรองรับการใช้แสงแบบจำเพาะ ช่วนในการตรวจรักษาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งข้ึน  

คุณลักษณะท่ัวไป 
ชุดกล้องส่องตรวจพร้อมเครื่องประมวลผลเพ่ือวินิจฉัยตำแหน่งเส้นเลือดที่อยู่ในชั้นลึก (Deep Blood Vessel)    

ในระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  
ประกอบด้วย  

1. เครื่องประมวลสัญญาณภาพและกำเนิดแสงระบบวิดีทัศน์  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  เครื่อง 

2. จอแสดงภาพสีให้ภาพความละเอียดสูง    จำนวนไม่น้อยกว่า  1  เครื่อง 

3. รถเข็นสำหรับวางอุปกรณ์กล้องส่องตรวจ     จำนวนไม่น้อยกว่า  1  คัน 

4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA     จำนวนไม่น้อยกว่า  1  เครื่อง 

5. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดแสดงภาพรายละเอียดคมชัดสูง  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ตัว 

6. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดแสดงภาพรายละเอียดคมชัดสูง จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ตัว 

7. เครื่องจ่ายน้ำสำหรับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร   จำนวนไม่น้อยกว่า  1  เครื่อง 
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1. เครื่องประมวลสัญญาณภาพและกำเนิดแสงระบบวิดีทัศน์  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1.1 มีระบบถ่ายทอดสัญญาณแบบ HD-SDI หรือ 3G-SDI 
1.2 สามารถปรับแต่งโทนสีได้  
1.3 มีระบบช่วยควบคุมระดับแสงโดยอัตโนมัติ เพ่ือปรับความสว่างของภาพเมื่อกล้องอยู่ไกลจากตำแหน่ง 
     ที่ทำการตรวจ 
1.4 สามารถปรับ CONTRAST ได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ  
1.5 มีระบบปรับความสว่างในพ้ืนที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 
1.6 สามารถแสดงภาพแบบ PIP และ/ หรือ POP ได้ 
1.7 มีระบบเลือกภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัดที่สุด  
1.8 มีระบบช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยให้มีความชัดเจนในส่วนของโครงสร้าง, สีและความสว่างบนเนื้อเยื่อ     

ชั้น Mucosa ในระบบทางเดินอาหารได้  
1.9 หลอดไฟเป็นชนิด LED หรือ Xenon 300 watt 
1.10 สามารถตรวจหามะเร็งเบื้องต้นได้โดยสามารถควบคุมผ่านสวิตช์ที่กล้องส่องตรวจเพ่ือใช้แสง 
       แบบพิเศษที่เรียกว่า Narrow Band Imaging (NBI) หรือ i-SCAN/OE Optical Enhancement  
       เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของเนื้อเยื่อและเส้นเลือดได้ 
1.11 มีระบบปรับสัญญาณสีขาว (White Balance) 
1.12 สามารถบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของคนไข้ได้  
1.13 มีระบบบันทึกข้อมูลลงสู่หน่วยความจำสำรอง (Portable memory) ได้  
1.14 สามารถบันทึกภาพนิ่งในรูปแบบ TIFF และ/หรือ JPEG ได้  
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2. จอแสดงภาพสีให้ภาพความละเอียดสูง    จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 31.5 นิ้ว 

2.2 ให้ภาพความละเอียดสูง 4K/HD (3840 x 2160) หรืออย่างน้อย Full HD (1920 x 1080)  

2.3 สามารถปรับโหมดเป็น Picture-in-Picture (PIP) และ/หรือ Picture-out-Picture (POP)  
     เพ่ือเลือกแสดงภาพที่มาจาก  2 แหล่งพร้อมกันบนจอเดียวกันได้ 
2.4 รองรับ Input/output แบบ HD-SDI หรือ 3G-SDI 

 

3. รถเข็นสำหรับวางอุปกรณ์กล้องส่องตรวจ     จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คัน 

คุณลักษณะเฉพาะ  

3.1 เป็นรถเข็นสำหรับวางอุปกรณ์การทำงาน   
3.2 มี 4 ล้อพร้อมเบรค ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
3.3 มีชั้นวางเครื่องมือ 4 ชั้น 
3.4 มีที่แขวนจอแสดงภาพ และที่แขวนกล้องส่องตรวจ 
3.5 มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1200 มม. ความลึกไม่มากกว่า 700 มม. และความกว้างไม่มากกว่า 650 มม. 
3.6 สามารถปรับความกว้างระหว่างชั้นได้ 

 

4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA     จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 

4.1 ระบบไฟฟ้าสำรองขนาดไม่น้อยกว่า 2000 VA 

4.2 แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 VAC  
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5. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดแสดงภาพรายละเอียดคมชัดสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
คุณสมบัติเฉพาะ 

5.1 มีเลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้า (Forward viewing) 
5.2 ระบบเลนส์ 

- มุมมองภาพระยะโฟกัสปกติ (Normal) ไม่น้อยกว่า   140     องศา 
  - เห็นภาพชัดในระยะโฟกัสปกติ (Normal) ในระยะระหว่าง  4-100 มม. หรือ 3-100 มม. 

5.3 ส่วนใช้งาน   
  - ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่มากกว่า  13.2  มม. 
  - เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า    12.8 มม. 
  - ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า     1,680 มม. 
  - ความยาวรวมไม่มากกว่า      2,016 มม. 

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า  3.7 มม. 
5.4 ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง  

  - ปรับมุมขึ้นและลงได้ไม่น้อยกว่า     180     องศา 
  - ปรับมุมทางขวาและซ้ายได้ไม่น้อยกว่า    160     องศา 

5.5 สามารถตรวจหามะเร็งเบื้องต้นได้โดยสามารถควบคุมผ่านสวิตช์ที่กล้องส่องตรวจเพื่อใช้แสง 
     แบบพิเศษที่เรียกว่า Narrow Band Imaging (NBI) หรือ i-SCAN/OE Optical Enhancement  
     เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของเนื้อเยื่อและเส้นเลือดได้ 
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5.6 รองรับเทคโนโลยี RIT (Responsive Insertion Technology) หรือ True Torque™ Insertion  
     Tube Design/ i-FLEX™ Graduated Stiffness Design เพ่ือประโยชน์สำหรับแพทย์ในการทำ 
     หัตถการส่องกล้องได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น 
5.7 รองรับภาพความละเอียดสูงแบบ High definition (HD) เพ่ือให้ได้ภาพที่คมชัดสูง 
5.8 ตัวกล้องมีระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันน้ำ (Waterproof) เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความ 
      เสียหายกับตัวกล้องจากการสัมผัสของเหลว 
5.9 ด้ามจับออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและรูปทรงถนัดมือตามหลักสรีรศาสตร์เพ่ือให้แพทย์สามารถ 
      ใช้งานได้สะดวกข้ึน 
5.10 มีช่องฉีดน้ำเสริม (Water Jet) สำหรับใช้ฉีดล้างภายในระบบทางเดินอาหาร 

 
6. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดแสดงภาพรายละเอียดคมชัดสูง          จำนวนไม่น้อยกว่า 1  ตัว 
คุณสมบัติเฉพาะ 

6.1 เลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้า (Forward viewing) 
6.2 ระบบเลนส์ 

- มุมมองภาพขนาดไม่น้อยกว่า     140     องศา 
  - เห็นภาพชัดในระยะโฟกัสปกติ (Normal) ในระยะระหว่าง  3-100 มม.  

6.3 ส่วนใช้งาน   
  - ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า   9.9  มม. 
  - เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่มากกว่า    9.8 มม. 
  - ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า     1,030 มม. 
  - ความยาวรวมไม่มากกว่า      1,400 มม. 
  - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า  2.8 มม. 
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6.4 ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง  
  - ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า      210        องศา 
  - ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า         90     องศา 
  - ปรับมุมทางขวาได้ไม่น้อยกว่า     100        องศา 
  - ปรับมุมทางซ้ายได้ไม่น้อยกว่า     100        องศา 

6.5 สามารถตรวจหามะเร็งเบื้องต้นได้โดยสามารถควบคุมผ่านสวิตช์ที่กล้องส่องตรวจเพื่อใช้แสง 
     แบบพิเศษที่เรียกว่า Narrow Band Imaging (NBI) หรือ i-SCAN/OE Optical Enhancement  
     เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของเนื้อเยื่อและเส้นเลือดได้ 
6.6 มีระบบช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยให้มีความชัดเจนในส่วนของโครงสร้าง, สีและความสว่างบนเนื้อเยื่อ 
     ชั้น Mucosa ในระบบทางเดินอาหารได้ 
6.7 รองรับภาพความละเอียดสูงแบบ High definition (HD) เพ่ือให้ได้ภาพที่คมชัดสูง 
6.8 ตัวกล้องมีระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันน้ำ (Waterproof) เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความ 
     เสียหายกับตัวกล้องจากการสัมผัสของเหลว 
6.9 ด้ามจับออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและรูปทรงถนัดมือตามหลักสรีรศาสตร์เพ่ือให้แพทย์สามารถ 
      ใช้งานได้สะดวกข้ึน 
6.10 มีช่องฉีดน้ำเสริม (Water Jet) สำหรับใช้ฉีดล้างภายในระบบทางเดินอาหาร 
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7. เครื่องจ่ายน้ำสำหรับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร       จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะ 

7.1 เป็นเครื่องจ่ายน้ำ สำหรับการชำระล้างในทางเดินอาหาร เพ่ือช่วยแพทย์ในการทำหัตถการส่องกล้อง 

     ในระบบทางเดินอาหาร โดยสามารถใช้งานได้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ 

7.2 สามารถใช้งานได้กับกำลังไฟ 100-240 โวลต์ ความถี่ 50/60 เฮิร์ซ 

7.3 มีระบบความปลอดภัยผ่านมาตรฐาน EN/UL/IEC60601-1 

7.4 สามารถควบคุมการจ่ายน้ำได้จากแป้นเหยียบ (Foot switch) 

 

เงื่อนไขเฉพาะ 

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือถูกใช้งานมาก่อน 
2. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน IEC หรือ CE หรืออย่างน้อยได้รับรองมาตรฐานจาก 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5.   ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้ง ทดสอบ สาธิตการใช้งาน และทดลองปฏิบัติงาน  

จนใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยช่างผู้ชำนาญ 
6.   ผู้ขายจะต้องฝึกสอนการใช้งาน ให้กับผู้ใช้และช่างของสถาบันมะเร็งแห่งชาตจินสามารถใช้งานได้ถูกต้อง 
7.   ระยะเวลาส่งมอบภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
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  8. บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าทั้งหมดอันเกิดจากความบกพร่องจากการผลิต 
 โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลาไมน่้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ ในระยะเวลาการรับประกัน  
 ต้องส่งช่างเข้ามาดูแลบำรุงรักษาทุก 4 เดือน (รวม 6 ครั้ง)   
    พร้อมรายงานผลการบำรุงรักษา และหลังจากหมดระยะประกันแล้ว  

ในปีที่ 1 – 3 ต้องบำรุงรักษาแบบไม่รวมอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
ในปีที่ 4 – 8 ต้องคิดค่าบำรุงรักษารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบไม่รวมอะไหล่ต่อปีไม่เกิน ๒%   
ของราคาชุดกล้องที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติพิจารณารับราคาแล้วในวันพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

    โดยต้องเสนอราคาค่าบำรุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยราคาที่เสนอเป็นราคาที่ 
    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมค่าอะไหล่) ต่อปี ในวันที่ยื่นเสนอราคา 
9.  มีหนังสือรับรองว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 8 ปี 

  10. บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ต้องส่งผู้ที่มีความรู้มาสอนสาธิตการใช้งาน การแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
       จนสามารถใช้งานได้ 
  11. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการรับรองมาตรฐานของสินค้า ถ้าเป็นสินค้าจากต่างประเทศต้องแสดง 
       เอกสารการนำเข้า  สินค้าท่ีผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  12. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายระบุหัวข้อในเอกสารและแคตตาล็อคที่ระบุรายละเอียด ให้ตรงตาม 
       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดของทางราชการ 
  13. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย  
  14. ผู้เสนอราคา ต้องมีใบรับรองช่างผ่านการฝึกอบรม 
  15. เมื่อชุดกล้องเกิดการชำรุดในปัญหาเดียวกันมากกว่า 3 ครั้ง (ในระยะประกัน) บริษัทที่ชนะการเสนอราคา  
     ยินดีเปลี่ยนชุดกล้องให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยในระหว่างนี้ บริษัทที่ชนะการเสนอราคา  
        ต้องนำชุดกล้องสำรองมาให้ใช้งานไปก่อนจนกว่าจะนำชุดกล้องใหม่มาทดแทน 
  16. เมื่อชุดกล้องชำรุดใช้เวลาซ่อมมากกว่า 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่แจ้งบริษัทรับทราบ) บริษัทที่ชนะการเสนอราคา  
    ต้องนำชุดกล้องสำรองมาให้ใช้แทนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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