






















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  ซื้ออุปกรณทางการแพทย จํานวน 18 รายการ                                                       .                   

2. กลุมงาน/ฝาย      ศัลยศาสตร           .สวนราชการ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ      ’     

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร             1,487,494.74                                             บาท  

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)      17 กุมภาพันธ 2565                                       . 

    เปนเงนิ          1,487,494.74           บาท  ราคา/หนวย (ถามี)                  -                    บาท 

    (ตามรายละเอียดแนบทาย)                                                                                                            

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    5.1   บรษิัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                                                           . 

    5.2   บรษิัท พี.พี.เอ.เมดิคอล กรุป จํากัด                                                                           . 

    5.3   บรษิัท ทีพีพี ฟารมา เซอรจิคอล จํากัด                                                                       ..

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    6.1  นางสาวชญานิษฐ     ศิริไสย              ตําแหนง       นายแพทยชาํนาญการพิเศษ                  . 

                                                                           ดานเวชกรรม สาขาศลัยกรรม                .                                                                 

    6.2  นายชุมพล             พีระทิพยมงคล    ตําแหนง       พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ                    . 

                                                                           ดานการพยาบาล                               .                                          

    6.3  นางสาวธัญญาภัทร   เสาศิริ              ตําแหนง       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   .    

                                                                           ดานการพยาบาล                               .                            

    
       
       (ลงช่ือ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (           นางสาวชญานิษฐ  ศิริไสย ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (         นายชุมพล   พีระทิพยมงคล ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (         นางสาวธัญญาภัทร   เสาศิร ิ      ) 
 
 

 

 



ตารางราคาอุปกรณการแพทย จํานวน 18 รายการ 
 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอหนวย 

รวมภาษี 7 % (บาท) 

รวมเปนเงิน 

รวมภาษี 7 % (บาท) 

1 ทอถางขยายหลอดอาหารชนิดโลหะ 19 เสน 24,610.00 467,590.00 

2 ทอถางขยายลําไสใหญชนิดโลหะ 5 เสน 31,030.00 155,150.00 

3 ทอถางขยายลําไสเล็กชนิดโลหะ 5 เสน 31,030.00 155,150.00 

4 ลวดนาํทาง ชนิดปลายนิ่ม 4 เสน 4,899.53 19,598.12 

5 ลวดนาํทาง ชนิดลื่น 0.025”/260 cm. 20 เสน 2,140.00 42,800.00 

6 ลวดนาํทาง ชนิดลื่น 2 ปลาย 6 เสน 6,955.00 41,730.00 

7 ทอระบายน้ําดี ชนิดพลาสติก แบบพิเศษ 20 ชิ้น 1,284.00 25,680.00 

8 ทอระบายน้ําดี จากตับออน ชนิดพลาสติก 3 ชิ้น 1,605.00 4,815.00 

9 ชุดสายสงทอระบายน้ําดี ขนาด 7 เฟรนซ 5 ชุด 1,605.00 8,025.00 

10 สายตัดต่ิงเน้ือในทอทางเดินอาหาร 50 เสน 1,605.00 80,250.00 

11 สายตัดชิ้นเนื้อในทอทางเดินอาหาร 80 เสน 1,500.14 120,011.20 

12 สายตัดชิ้นเนื้อในทอทางเดินอาหารขนาดเล็ก 30 เสน 1,500.14 45,004.20 

13 บอลลูนถางขยายทอทางเดนิอาหาร 20 เสน 7,499.63 149,992.60 

14 บอลลูนถางขยายทอทางเดนิน้ําดี 1 เสน 5,499.80 5,499.80 

15 บอลลูนลากนิ่วในทอน้ําดี 10 เสน 4,300.33 43,003.30 

16 สายจี้หามเลือดในทอทางเดินอาหารแบบมีเข็ม 1 เสน 10,000.22 10,000.22 

17 สายตัดรเูปดทอน้ําดี 10 เสน 4,899.53 48,995.30 

18 ทอโลหะระบายน้ําดีแบบยึดตรึง พรอมหัวจี้ไฟฟา 1 เสน 64,200.00 64,200.00 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,487,494.74 

       
       (ลงช่ือ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (           นางสาวชญานิษฐ  ศิริไสย ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (         นายชุมพล   พีระทิพยมงคล ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (         นางสาวธัญญาภัทร   เสาศิร ิ      ) 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณทางการแพทย จํานวน 18 รายการ 
 

วัตถุประสงคการใชงาน 

เปนอุปกรณสําหรับตรวจรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ําดีและตับออน ซึ่งใชรวมกับ
กลองสองตรวจระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ําดี 
 

รายการที่ 1. ทอถางขยายหลอดอาหารชนดิโลหะ (Esophageal Metal Stent) 
Stent 
1. ทําจากวัสด ุNitinol สานกันเปนตาขายชองเล็กๆ ดวยเสนลวดเพียงเสนเดียว สามารถโคงงอเขากับการ 
   บีบตัวของหลอดอาหารได 
2. สามารถมองเห็นทั้งตัว stent ไดชัดเจนภายใต x-ray 

3. ความยาวของ Stent ไมนอยกวา 6 ซม. 
4. มีชนิดที่มีวัสดุหอหุมไดแก ซิลิโคน เปนแบบมีวัสดุหอหุมบางสวนและมีวัสดุ หุมทั้งตัว Stent เพ่ือใหเหมาะ 
   กับการรักษา 
5. ปลายดานบน (Proximal End) ของ Stent บานออก ขนาดเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 23 มม.  
   สวนที่เหลือขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 18 มม.  
Delivery System 
6. ขนาด Catheter ไมมากกวา 18.5 เฟรนช ความยาวไมนอยกวา 100 ซม. 
7. มีขีดทึบบอกตําแหนงหัว ทาย ของ stent ขณะยังไมไดถูกกาง อยางนอย 2 จุด และตาํแหนงสดุทาย 
   สามารถเก็บคืน stent แมถูกกางไปแลวไมนอยกวา 70% 

 

รายการที ่2. ทอถางขยายลําไสใหญชนดิโลหะ 

Stent  

1. ทําจากวสัด ุNitinol สานกันเปนตาขายชองเล็กๆ มีความยดืหยุนสูง สามารถโคงงอเขากับลักษณะของลําไสได 

2. เปนชนิดท่ีสามารถมองเห็นทั้งตัว stent ไดชัดเจนภายใต x-ray 

3. ขนาดความยาวของ Stent มีใหเลือกไมนอยกวา 6 ซม. 

4. เปนชนิดท่ีไมมีการหุมดวยโพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือ ซิลิโคน ตามขอบงชี้แนวทางการรักษา 

   ขนาดเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 20 มม. 

Delivery System 

6. ขนาด Catheter ไมมากกวา 10.5 เฟรนซ ความยาวไมนอยกวา 230 ซม. สามารถใชรวมกับกลองสองตรวจ 

   ขนาด Working Channel ไมนอยกวา 3.7 มม. ได 

7. มีขีดทึบที่ Delivery Catheter โดยบงบอกตําแหนงของ Stent เมื่อถูกกางหมดแลว (Post-deployment  

   marker band) และตําแหนงสุดทายที่ยังสามารถเก็บคืน Stentได (Limit marker band)  
   แมจะถูกกางไปแลว ไมนอยกวา 70 %  

 

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

                            (        นางสาวชญานษิฐ   ศิริไสย       ) 
 

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

        (    นายชุมพล   พีระทิพยมงคล   )           (   นางสาวธัญญาภัทร  เสาศิริ   ) 
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รายการที่ 3. ทอถางขยายลําไสเล็กชนดิโลหะ   
Stent  

1. ทําจากวสัด ุNitinol สานกันเปนตาขายชองเล็กๆ มีความยดืหยุนสูง สามารถโคงงอเขากับลักษณะของลําไสได 
2. เปนชนิดท่ีสามารถมองเห็นทั้งตัว stent ไดชัดเจนภายใต x-ray 
3. ขนาดความยาวของ Stent มีใหเลือกไมนอยกวา 6 ซม. 
4. เปนชนิดท่ีไมมีการหุมดวยโพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือ ซิลิโคน ตามขอบงชี้แนวทางการรักษา 
5. ขนาดเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 20 มม. 

Delivery System 
6. ขนาด catheter ไมมากกวา 10  เฟรนซ ความยาวไมนอยกวา 230 ซม. สามารถใชรวมกับกลองสองตรวจ 
   ขนาด Working Channel ไมนอยกวา 3.7 มม. ได 
7. มีขีดทึบที่ Delivery Catheter โดยบงบอกตําแหนงของ Stent เมื่อถูกกางหมดแลว (Post-deployment  
   marker band) และตําแหนงสุดทายที่ยังสามารถเก็บคืน Stentได (Limit marker band)  

   แมจะถูกกางไปแลว ไมนอยกวา 70 % 
  

รายการที่ 4. ลวดนาํทาง ชนิดปลายน่ิม (Guide Wire with floppy tip) 
1. แกนกลางของลวด ทําจากวัสดุพิเศษ มีความคงทนตอการหักงอ (Kink Resistant shaft) โดยบริเวณ 
   สวนปลายเคลือบดวยวัสดพุิเศษ (Endoglide Coating) เพ่ิมความลื่น 

2. มีลายแถบสีเหลือง-ดํา เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นการเคลื่อนที่ของลวดนํา ทางเมื่อใชรวมกับ 
   สายอุปกรณชนิดอ่ืน วัสดุเปน Insulated Jacket สามารถใชงานรวมกับเคร่ืองจี้ได โดยไมนําไฟฟา 
3. ขนาดเสนผานศนูยกลางมีขนาดตั้งแต 0.025” 0.035” ความยาว 450 ซม. และขนาด 0.038” ความยาว 260 ซม. 
4. สวนปลาย 5 ซม.ทําจากวัสดุ Tungsten เคลือบดวยวัสดุพิเศษ เมื่อโดนน้ําแลวลื่น (Hydrophilic Coating)  
   มีลักษณะออนนุม ไมทําอันตรายตออวัยวะ และสามารถมองเห็นไดชัดจากเคร่ือง X-Ray  
   มีใหเลือกทั้งชนดิปลายตรง (Straight) และปลายโคงงอ (Angled tip) 
5. ความแข็งของเสนลวด มีใหเลือกทั้งแบบมาตรฐาน (Standard) และ แบบแข็ง (Stiff  Shaft) 

 

รายการที่ 5. ลวดนาํทางชนิดลื่น0.025”/260 cm (Hydrophilic Guide Wire) 

1. ขนาด 0.025”- 0.035” ความยาวไมนอยกวา 260 ซม. สวนปลายมีทั้งชนิดปลายตรง (Straight) และ 
   ปลายโคงงอ (Angled) 
2. เคลือบดวยวัสดุพิเศษ (Hydrophylic Coating) เมื่อโดนน้ําแลวลื่นมีความทึบรังสีสูง สามารถมองเห็นได 
   ชัดเจนจากเครื่อง X-Ray 

 

 

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

                            (        นางสาวชญานษิฐ   ศิริไสย       ) 
 

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

        (    นายชุมพล   พีระทิพยมงคล   )           (   นางสาวธัญญาภัทร  เสาศิริ   ) 
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รายการที่ 6. ลวดนาํทางชนิดลื่น 2 ปลาย (Guide Wire with dual floppy tips) 
1. ขนาด 0.035” ความยาว 450 ซม. 

2. สวนปลาย 5 ซม. และ 10 ซม. ทั้งสองดานมีลักษณะออนนุม ไมทําอันตรายตออวัยวะ เคลือบดวยวัสดุพิเศษ 
   (Hydrophilic Coating) เมื่อโดนน้ําแลวลื่น สามารถมองเห็นไดชัดจากเคร่ือง X-Ray 

 

รายการที่ 7. ทอระบายน้ําดี ชนิดพลาสติก แบบพิเศษ (Thin Wall Plastic Biliary Stent) 
ชนิดปลายโคงงอ  (Duodenal Bend) 

1. มีลักษณะเปนทอพลาสติกกลวงตรงกลางตลอด มีเงี่ยง (Flap) ที่ปลายทั้งสองดาน กันการเคลื่อนหลุด 
2. ขนาดเสนผานศนูยกลาง 7, 8.5 และ 10 เฟรนช ความยาวระหวางเงี่ยง (Flap) ตั้งแต 5-15 ซม. 
ชนิดปลายขดงอ (Pigtail) 
3. มีลักษณะเปนทอพลาสติกกลวงตรงกลางตลอด ที่ปลายทั้งสองดานขดเปนวงกลม พรอมรูระบาย  
4. ขนาดเสนผานศนูยกลางภายนอก 7 และ 10 เฟรนช ความยาวระหวาง Pigtail 5-15 ซม. 

5. ทําจากวัสดุพิเศษสวนปลายเรียวเล็ก ผนังบางสามารถระบายน้ําดีไดอยางมีประสิทธิภาพ ผิวมีความลื่น 
   ใสงาย มี Endoscopic Marker เพ่ือใหวาง Stent ไดอยางแมนยําขึ้น 

 

รายการที่ 8. ทอระบายน้ําดี จากตับออน ชนิดพลาสติก (Plastic Pancreatic Stent) 
1. มีลักษณะกลม ยาว มีเงี่ยง (Flap) หรือขดมวนเปนกนหอย (Pigtail) ที่ปลายดานหนึ่ง 

2. มีรูกลวงตรงกลางและรูดานขางตลอดความยาวเพ่ือระบายน้ําดี 
3. มี Endoscopic Marker สามารถมองเห็นชัดเจนเมื่อดูจาก Endoscopic view และ 
   มี Radiopaque Marker สามารถมองเห็นชัดเจนภายใต X-Ray ยกเวนขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เฟรนช 
4. มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3,4,5 และ 7 เฟรนชในแบบกนหอย (Pigtail)  และมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 
   ตั้งแต 3 เฟรนชแตไมเกิน 10 เฟรนชในแบบตัวตรง โดยมีความยาวตั้งแต 3-18 ซม.   

 

รายการที่ 9. ชุดสายสงทอระบายน้ําดี ขนาด 7 เฟรนซ (Biliary Stent Introducer set, 7 Fr) 
1. เปนสายมีลักษณะเปนสายกลมและยาว ใชเปนสายนําทอระบายน้ําดีขนาดไมเกิน 7 เฟรนช  

 

รายการที่ 10. สายตัดติ่งเนื้อในทอทางเดินอาหาร (Polypectomy Snare) 

1. มีดามจับเพ่ือควบคุมการยืด-หดของหวงลวด พรอมมีชองสําหรับตอเขากับเครื่องจ้ี 
2. สวนปลายจะมีลักษณะเปนหวงโดยมีลักษณะเปน Round Shape มีความกวางของหวงตั้งแต 10 มม. 
   และใหญสุดไมเกิน 33 มม. 

3. มีความแข็งของหวงลวดแบบ Stiff  
4. มี Working length ไมเกิน 240 ซม. สามารถใชรวมกับกลองสองตรวจที่มีขนาด Working channel 2.8 มม.ได 

 

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

                            (        นางสาวชญานษิฐ   ศิริไสย       ) 
 

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

        (    นายชุมพล   พีระทิพยมงคล   )           (   นางสาวธัญญาภัทร  เสาศิริ   ) 
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รายการที่ 11. สายตัดชิ้นเน้ือในทอทางเดินอาหาร (Biopsy Forceps) 

1. ตัวสายหุมดวยวัสดุสารเคลือบพิเศษ (Endoglide Sheath) เพ่ือความลื่น 
2. ความกวางของปากคีบ (Biopsy Jaw) มีความกวางไมนอยกวา 2.2 มม.  
3. มีทั้งชนิดที่มีเข็ม และไมมีเข็ม  
4. สายมีขีดบอกตําแหนง (marker) ทั้งหมดอยางนอย 2 ตําแหนงในแบบท่ีมีความยาวสาย 160 เซนติเมตร 
   และมีขีดบอกตําแหนง 3 ตําแหนงในแบบที่มีความยาวสาย 240 เซนติเมตร 
5. ดานหนึ่งเปนดามจับเพื่อเปดปดปากคีบและอีกดานหนึ่งมีปากคีบสําหรบัตัดชิ้นเนื้องายตอการทํางาน 
6. มีความยาวสาย 2 แบบใหเลือกคือ 160 เซนติเมตร และ 240 เซนติเมตรเพื่อใหเหมาะกับการใชในแตละหัตถการ 
7. ที่ปากคีบออกแบบเปนลักษณะฟน เพ่ือประโยชนในการตดัชิ้นเนื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ (Micro-Mesh  
   Tooth Design) 

8. ใชรวมกับกลองสองตรวจ ที่มีขนาดอยางนอย working channel 2.8 มม 
9. มีขนาดของปากคีบใหเลือกตามความตองการไดแก แบบ Standard capacity และ Large capacity 
10. สายมี 2 สีเพื่อใหสะดวกในการหยิบใชงานและสามารถแบงประเภทของหัตถการไดสะดวกมากย่ิงขึ้น 

 

รายการที่ 12. สายตัดชิ้นเน้ือในทอทางเดินอาหารขนาดเล็ก (Gastropediatric Biopsy Forceps)  
1. สายขนาดความยาว 160 ซม. 
2. ปากคีมสําหรับตัดชิ้นเนื้อ มีความกวาง 1.8 มม. มีทั้งชนิดท่ีมีเข็ม และไมมีเข็มพรอมดามจับเพื่อควบคุม 
   การเปด-ปด 
3. ใชรวมกับกลองสองตรวจ ท่ีมีขนาด working channel 2.0 มม 

 

รายการที่ 13. บอลลูนถางขยายทอทางเดินอาหาร (GI Balloon Dilator) 

1. มีขนาดของสายไมเกิน 8 เฟรนช  

2. ความยาวไมนอยกวา 180  ซม. สามารถใชรวมกับลวดนําทางขนาด 0.035” ได 
3. สามารถใชรวมกับกลองสองตรวจ (Endoscope) ขนาด Working Channel 3.2 มม. ได 
4. ขนาดของบอลลูนเมื่อถางขยายเต็มที่มีความกวางใหเลือกไดตั้งแตขนาด 6-20 มม.  
5. ความยาวของบอลลูนไมนอยกวา 5 ซม. สามารถเพ่ิมขนาดทางดานกวางของบอลลูนไดถึง 3 ขนาด  
   เมื่อเพ่ิมแรงดันบอลลูน มีขีดทึบรังส ี(Platinum/Iridium RO marker) บรเิวณบอลลูน อยางนอย 2 จุด 

   เพ่ือใหสามารถวางตําแหนงบอลลลูนไดอยางแมนยําข้ึน  
 

รายการที่ 14. บอลลูนถางขยายทอทางเดินน้ําดี (Biliary Balloon Dilator) 

1. สายแคทธีเตอรขนาด 5.8 เฟรนซ สวนปลายเปนบอลลูน  

2. บอลลูนมีขนาดเสนผานศูนยกลางมีใหเลือกตั้งแต 4-10 มม. และความยาว 2- 4 ซม.  

3. ภายในบอลลูนมีขีดทึบรังสี 2 ขีด สามารถมองเห็นไดจาก X-ray  

 

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

                            (        นางสาวชญานษิฐ   ศิริไสย       ) 
 

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

        (    นายชุมพล   พีระทิพยมงคล   )           (   นางสาวธัญญาภัทร  เสาศิริ   ) 
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4. สามารถใชกับลวดนําทางขนาด 0.035” ได 

5. มีชองสําหรับใหลวดนําทางออกทางดานขางสาย เพื่อลดระยะทางและเวลาในการเปลี่ยนสายอุปกรณ 

   ในระหวางการทําหัตถการ 
 

รายการที่ 15. บอลลูนลากนิ่วในทอน้ําดี (Balloon Stone Extractor) 

1. ตัวสายแบงออกเปน 3 ชอง สําหรบัใสลวดนําทาง, ฉีดสารทึบรังสี และเปาลมเขาบอลลูน 
2. สวนปลายมีบอลลูน เมื่อขยายเต็มท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 18 มม. 
3. รูปทรงของบอลลูน เปน Square shoulder เพิ่มประสิทธิภาพในการลากนิ่วออกจากทอน้ําดี 
   สามารถใชกับลวดนําทางขนาด 0.035” ได 
4. สายขนาด 7  เฟรนช ปลายเรียวเล็กลงเหลือ 6 เฟรนช 
5. มีทั้งแบบที่ชองสําหรับฉีดสารทึบรังสเีปดออกดานบน (Inject above) และดานลางของตัวบอลลูน  
   (Inject below) 

 

รายการที่ 16. สายจี้หามเลือดในทอทางเดินอาหารแบบมีเข็ม (Hemostatic probe with needle) 

1. ใชสําหรบัจี้หามเลือดในทอทางเดินอาหาร เชน หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร และลําไสที่ปลายสาย 
   เปนโลหะสีทอง เมื่อผานกระแสไฟฟาจะเกิดความรอนใชหามเลือด ปลายอีกดานหนึ่งใชสําหรับตอเขากับเคร่ืองจี้ 
2. ใชกับเคร่ืองจี้ในโหมด Bipolarสามารถใชกับกลองสองตรวจขนาด Working Channel ไมเกิน 3.7 มม.ได 
3. ขนาดสายไมเกิน 10 Fr. ความยาวสายไมเกิน 300 เซนติเมตร 
4. ขนาดเข็มเบอร 25 G 

 

รายการที่ 17. สายตัดรูเปดทอนํ้าดี (Sphincterotome) 
1. ตัวสายแบงออกเปน 3 ชอง (lumen) สําหรบัใสลวดนําทาง, ฉีดสารทึบรังส ีและชองของลวดตัด 
2. สวนปลายเรียวเล็กลงเหลือ 5.5 เฟรนช ความยาวสายไมนอยกวา 200 ซม. 
3. มีเสนลวดสําหรับตัด (Cutting Wire) ความยาว 20 มม.ข้ึนไป  
4. สามารถใชกับลวดนําทางขนาด 0.035”ได 

 

รายการที่ 18. ทอโลหะระบายน้ําดี แบบยึดตรึง พรอมหัวจี้ไฟฟา (Hot Axios Stent) 

 Stent  

1. ทําจากวัสด ุNitinol สานกันเปนตาขายชองเล็กๆ มีวัสดุ Silicone หุมตลอด ความยาวของ Stent 

2. สวนกลางของตวั Stent ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 และ 15 มม. ความยาว 10 มม.  

   ปลายทั้งสองดานของ Stent บานออกขนาดเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 20 มม.  

 

 

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

                            (        นางสาวชญานษิฐ   ศิริไสย       ) 
 

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

        (    นายชุมพล   พีระทิพยมงคล   )           (   นางสาวธัญญาภัทร  เสาศิริ   ) 
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Delivery System 

3. ขนาด10.8 เฟรนซ ความยาว 146 ซม.สามารถใชรวมกับกลองสองตรวจอัลตราซาวน  

   ขนาด Working Channel 3.7 มม. ได 

4. สวนปลายของ Delivery System เปนโลหะ เม่ือตอกับเครื่องจ้ี จะเกิดความรอนทําใหสามารถเจาะทะลวง 

   ไปยังตําแหนงท่ีตองการได 

 

เง่ือนไขเฉพาะ 

1. เปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน ไมเปนสินคาเกาเก็บ และผานการสาธิตมากอน 

2. อุปกรณบรรจุในซอง Sterile พรอมใชงานไดทันที 

3. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป นับจากวันสงมอบ 

4. ผูขายยินยอมใหแลกเปลี่ยนสินคาใหม โดยไมมีเงื่อนไข ในกรณีที่สินคาชํารุด เสียหาย 

5. มีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตโดยตรง 

6. มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขาเคร่ืองมือแพทยที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. มีหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยที่ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

    คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   

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

 (          นางสาวชญานิษฐ   ศิรไิสย ) 
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 (          นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) 

 

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

 (         นางสาวธัญญาภัทร   เสาศิริ       ) 

 


	ประกาศ
	ตารางราคากลาง
	รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18 รายการ

