






















แบบ บก.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 
1. ชื่อโครงการ ซ้ือชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ตรงปลายชนิดวีดีโอ High Definition

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด                 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                      

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานศัลยศาสตร์  ส่วนราชการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                      4,300,000.00                                     บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)        29 กันยายน 2564                                                                                                                             
    เป็นเงิน            4,300,000.00             บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                  บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1   บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                                 
     5.2   บริษัท พีแอนด์เจ เมด จ ากัด                                                                         
     5.3   บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด                                                                            
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     6.1 นายศุภวัฒน์              ศิริคุปต์              ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ                                                             
     6.2 นายศุภกร                พิทักษ์การกุล       ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ                       
     6.3 นางสาวมาลัย            สงฆ์ประสิทธิ์       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ              
                                                                         ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด                  
     6.4 นางสาวศศิธร           ศักดิ์ขวา             ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด้านการพยาบาล                                                                                                                
     6.5 นางสาวนาซูราห์       เดชพลานุวัฒน์      ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ             
 

 

 

(ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการ 
 (     นายศุภวัฒน์          ศิริคุปต์    ) 

  (ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (      นายศุภกร           พิทักษ์การกุล   ) 

     (ลงชื่อ)     กรรมการ 
     (   นางสาวมาลัย           สงฆ์ประสิทธิ์    ) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
     (     นางสาวศศิธร          ศักดิ์ขวา    ) 
 

 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
     (  นา งสาวนาซูราห์         เดชพลานุวัฒน์   ) 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ตรงปลาย ชนิดวีดีโอ High Definition จ านวน 1 ชุด 

1. คุณลักษณะท่ัวไป 
 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ตรงปลาย ชนิดวีดีโอ  High Definition เชื่อมต่อกับ

เครื่องถ่ายทอดสัญญาณเพ่ือแสดงผลผ่านหน้าจอ ท าให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานได้ดียิ่งขึ้นประกอบด้วย 

1.1 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ตรงปลาย ชนิดวีดีโอ High Definition     จ านวน  2 กล้อง 
1.2 เครื่องประมวลสัญญาณวีดีทัศน์              จ านวน  1 เครื่อง 
1.3 จอแสดงภาพชนิดรายละเอียดสูง              จ านวน 1 จอ 
1.4 หัวกล้องรับภาพ                จ านวน 1 หัว 
1.5 สายน าแสง                จ านวน 1 เส้น 
1.6 ชุดจัดเก็บข้อมูลจากการส่องกล้อง              จ านวน 1 ชุด 
1.7 รถเข็นส าหรับวางจอแสดงภาพและอุปกรณ์                       จ านวน 1 คัน 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ตรงปลายชนิดวีดีโอ High Definition จ านวน 2 กล้อง 

2.1.1 ระบบเลนส์  
2.1.1.1 มุมมองภาพไม่น้อยกว่า      120 องศา  
2.1.1.2 เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง     3-50 มม.  
2.1.1.3 ทิศทางการมองภาพตรงหน้า    
2.1.1.4 ให้คุณภาพภาพแบบ HDTV  

2.1.2 ส่วนใช้งาน   
2.1.2.1 ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  8.1 Fr. (2.7มม.) 
2.1.2.2 เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า   16.5 Fr. (5.5มม.) 
2.1.2.3 ความยาวส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า    380 มม. 
2.1.2.4 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า     660 มม.  
2.1.2.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า 6.6 Fr. (2.2มม.) 

 

 

  (ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ                           
  (     นายศุภวัฒน์    ศิริคุปต์    )                       

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ                                                  
        (  นายศุภกร    พิทักษ์การกุล    )                       ( นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์  ) 

         
          (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ     (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ                                                                                 
         (   นางสาวศศิธร   ศักดิ์ขวา   )                          ( นางสาวนาซูราห์  เดชพลานุวัฒน์ )   
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2.1.2.6 ส่วนปลายกล้องเป็นแบบ evolutiontip เพ่ือลดการเจ็บปวดของผู้ป่วย 
2.1.2.7 ส่วนปลายโค้งงอเป็นแบบ passive bending เพ่ือลดความเสียหายของตัวกล้อง

ระหว่างการใช้งาน 
2.1.3 ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้  2  ทิศทาง  

2.1.3.1 ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า      220 องศา  
2.1.3.2 ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า      130 องศา  

2.1.4 มีระบบการเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงเพื่อช่วยในมองเส้นเลือดให้ชัดเจนขึ้น 

2.2. เครื่องประมวลสัญญาณวีดีทัศน์               จ านวน 1 เครื่อง 
 2.2.1 เป็นเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน์และสามารถก าเนิดแสงได้ในเครื่องเดียวกัน 

2.2.2 รองรับการซูมภาพในรูปแบบ Electronic zoom สูงสุดไม่น้อยกว่า 1.5x  
2.2.3 สามารถเลือกแสงส าหรับส่องตรวจแบบแสงสีขาว (WLI) หรือคลื่นความยาวแสงช่วงแคบ(NBI) ได ้
2.2.4 ให้ก าเนิดแสงโดยใช้หลอดไฟชนิด LED หรือ Xenon 
2.2.5 มีระบบระบายความร้อน 
2.2.6 รองรับการท างานร่วมกับเครื่องก าเนิดแสงอินฟราเรด เพ่ือใช้ในการท า IR observation  
2.2.7 สามารถเลือกโหมดการปรับแสงในรูปแบบ Auto หรือ Manual ได ้
2.2.8 มีหน้าจอสั่งงานแบบสัมผัส (LCD Touch panel) หรือปุ่มกด 

2.3 จอแสดงภาพชนิดรายละเอียดสูง        จ านวน 1 จอ 
 2.3.1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว  

2.3.2 ให้ความคมชัดของภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล 
2.3.3 รองรับสัญญาณภาพจากตัวเครื่องประมวลสัญญาณภาพ 
2.3.4 เป็นจอแสดงภาพแบบ LCD Monitor 
 
 

ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ                           
  (     นายศุภวัฒน์    ศิริคุปต์    )                       

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ                                                  
        (  นายศุภกร    พิทักษ์การกุล    )                       ( นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์  ) 

         
          (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ     (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ                                                                                 
         (   นางสาวศศิธร   ศักดิ์ขวา   )                          ( นางสาวนาซูราห์  เดชพลานุวัฒน์ )        
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2.4 หัวกล้องรับภาพ         จ านวน 1 หัว 
 2.4.1 มีสวิตช์รีโมทไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม สามารถเลือกตั้งค่าหน้าที่การท างานของสวิตช์ได้ตามความต้องการ    

2.4.2 หัวกล้องรับภาพสามารถรองรับระบบ NBI (Narrow Band Imaging) ได ้
2.4.3 ระบบภาพเป็นแบบ High definition 
2.4.4 น้ าหนักเฉพาะส่วนของหัวกล้องไม่น้อยกว่า 65 กรัม 

2.5 สายน าแสง          จ านวน 1 เส้น 
 2.5.1 ความยาวสายไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

2.5.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายน าแสงไม่น้อยกว่า 2.8 มม. 
2.5.3 สามารถท าการฆ่าเชื้อด้วยการแช่น้ ายาฆ่าเชื้อหรือออโตเคลปได้ 

2.6 ชุดจัดเก็บข้อมูลจากการส่องกล้อง       จ านวน 1 ชุด 
2.6.1 สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ 
2.6.2 สามารถท ารายงานผลคนไข้ได้ตามแต่ละหัตถการ 
2.6.3 สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ 

2.7 รถเข็นส าหรับวางจอแสดงภาพและอุปกรณ์      จ านวน 1 คัน 
 2.7.1 มีขาส าหรับติดตั้งจอแสดงภาพ 
 2.7.2 เป็นรถเข็นส าหรับวางอุปกรณ์การท างาน 
 2.7.3 มีล้อพร้อมระบบเบรคเพ่ือใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ 
 
 
 

ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ                           
  (     นายศุภวัฒน์    ศิริคุปต์    )                       

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ                                                  
        (  นายศุภกร    พิทักษ์การกุล    )                       ( นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์  ) 

         
          (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ     (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ                                                                                 
         (   นางสาวศศิธร   ศักดิ์ขวา   )                          ( นางสาวนาซูราห์  เดชพลานุวัฒน์ )       
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เงื่อนไขเฉพาะ 
1. อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
2. บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าทั้งหมดโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็น

เวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ ในระยะเวลาการรับประกัน ต้องส่งช่างเข้ามาดูแล
บ ารุงรักษาทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง) พร้อมรายงานผลการบ ารุงรักษา และหลังจากหมดระยะประกันแล้ว
  ในปีที่ 1 – 3 ต้องบ ารุงรักษาแบบไม่รวมอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

  ในปีที่ 4 – 8 ต้องคิดค่าบ ารุงรักษารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบไม่รวมอะไหล่ต่อปีไม่เกิน 2% ของราคา
ชุดกล้องที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติพิจารณารับราคาแล้วในวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
โดยต้องเสนอราคาค่าบ ารุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมค่าอะไหล่) ต่อปี ในวันที่ยื่นเสนอราคา 

3. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
4. มีหนังสือรับรองว่าจะสนับสนุนอะไหล่ส ารองไม่น้อยกว่า 8 ปี                                                            
5. บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ต้องส่งผู้ที่มีความรู้มาสอนสาธิตการใช้งาน การแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่
  ผู้รับผิดชอบจนสามารถใช้งานได้  

 6. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการรับรองมาตรฐานของสินค้า ถ้าเป็นสินค้าจากต่างประเทศต้องแสดง                
    เอกสารการน าเข้าสินค้าที่ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                         

7. ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายระบุหัวข้อในเอกสารและแคตตาล็อคที่ระบุรายละเอียด ให้ตรงตาม         
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีก่ าหนดของทางราชการ 

8. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจ าหน่ายที่มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย  
9. ผู้เสนอราคา ต้องมีใบรับรองช่างผ่านการฝึกอบรม 
10. เมื่อชุดกล้องเกิดการช ารุดในปัญหาเดียวกันมากกว่า 2 ครั้ง (ในระยะประกัน) บริษัทที่ชนะ     

การเสนอราคา ยินดีเปลี่ยนชุดกล้องให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยในระหว่างนี้ บริษัทที่ชนะ    
การเสนอราคา ต้องน าชุดกล้องส ารองมาให้ใช้งานไปก่อนจนกว่าจะน าชุดกล้องใหม่มาทดแทน 

11. เมื่อชุดกล้องช ารุดใช้เวลาซ่อมมากกว่า 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่แจ้งบริษัทรับทราบ) บริษัทที่ชนะ      
การเสนอราคา ต้องน าชุดกล้องส ารองมาให้ใช้แทนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
 คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
 

ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ                           
  (     นายศุภวัฒน์    ศิริคุปต์    )                       

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ                                                  
        (  นายศุภกร    พิทักษ์การกุล    )                       ( นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์  ) 

         
          (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ     (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ                                                                                 
         (   นางสาวศศิธร   ศักดิ์ขวา   )                          ( นางสาวนาซูราห์  เดชพลานุวัฒน์ )        
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