






















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ   ซื้อชุดเครื่องมือผาตัดตอมลูกหมากผานกลองแบบ bipolar พรอมเครื่องจี้                 ’ 

   สถาบันมะเร็งแหงชาติ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด                  .                   

2. กลุมงาน/ฝาย     กลุมงานศลัยศาสตร      .สวนราชการ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ         ’     

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร                           1,200,000.00                                    บาท  

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                                                                            . 

    เปนเงนิ          1,200,000.00           บาท  ราคา/หนวย (ถามี)                    -                    บาท 

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) (ราคาต่ําสุด) 

    5.1   บรษิัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด                                                                 . 

    5.2   บรษิัท ตะวันแม็คไวสซ จํากัด                                                                               . 

    5.3   บริษัท ไทยเมดิคอลนอรทอีสต จํากัด                                                                   ’                                           

..6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    6.1  นายศุภวัฒน         ศิริคุปต                    ตาํแหนง    นายแพทยชํานาญการ                         ..                                                                 

    6.2  นายศุภกร           พิทักษการกุล             ตําแหนง    นายแพทยชํานาญการ                         .‘ 

    6.3  นางสาวสนธยา      แกวรัตน                   ตาํแหนง    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ                  . 

’                                                                            ดานการพยาบาล                               ‘ 

    6.4  นางสาวสุภัทรา      ปดทุม                     ตําแหนง    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  . 

    6.5  นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี                    ตาํแหนง    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  . 

‘ 
  

   
       (ลงช่ือ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (              นายศุภวัฒน   ศริิคุปต ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (             นายศุภกร   พิทักษการกุล ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (            นางสาวสนธยา   แกวรัตน       ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (             นางสาวสุภัทรา   ปดทุม ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (           นางสาวภรภัสสรณ   โพธิศร ี      ) 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ชุดเครื่องมือผาตัดตอมลูกหมากผานกลองแบบ bipolar พรอมเครื่องจี้ 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 

 

1. คุณลักษณะทั่วไป 

เปนชุดเครื่องมือผาตัดตอมลูกหมากผานกลองแบบ Bipolar สามารถประกอบและใชงานรวมกับเครื่องจี้ไฟฟา 

ประกอบดวย 

1.1 ชุดเครื่องจี้        จํานวน 1 ชุด 

1.2 ชุดเครื่องมือผาตัดตอมลูกหมากผานกลองแบบ bipolar     จํานวน 1 ชุด 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1 ชุดเครื่องจี้        จํานวน 1 ชุด 

2.1.1 เปนเครื่องจี้ ตัด ดวยพลังงานไฟฟาสําหรับงานผาตัดแบบ Open และ ผาตัดผานกลอง 

2.1.2 รองรับการทํางานระบบ Monopolar และ Bipolar 

2.1.3 มีระบบ Plug & Treat เพื่อจดจําการใชงานอุปกรณอัตโนมัติ เมื่อตออุปกรณเขากับชอง Universal socket 

2.1.4 ใชงานงายดวยหนาจอสั่งงานแบบสัมผัส (LCD touch panel) ขนาดไมนอยกวา8 นิ้ว เพ่ือความสะดวก      

       ในการตั้งคาการใชงาน 

2.1.5 สามารถใชงานกับ Hand Instruments หรือ HF Instruments หรือ PLASMA/M-TUR หรือ  

       PK Instruments ได 

2.1.6 มีแปนควบคุมการทํางานดวยเทา 

2.1.7 สามารถถายโอนขอมูลการตั้งคาและอัพเดตดวย USB 

2.1.8 ผานมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือแพทย  

2.2 ชุดเครื่องมือผาตัดตอมลูกหมากผานกลองแบบ bipolar   จํานวน 1 ชุด 

2.2.1 เลนสสองตรวจ      จํานวน 1 เลนส 

2.2.1.1 เลนสมีขนาดไมนอยกวา 4 มม. 

2.2.1.2 ทิศทางการมองภาพไมนอยกวา 30 องศา 

2.2.1.3 สามารถทําการฆาเชื้อดวยวิธีแชน้ํายาฆาเชื้อ หรือAutoclave ได 

 

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

                            (          นายศุภวัฒน   ศริิคุปต         ) 
 

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

        (     นายศุภกร  พิทักษการกุล     )           (    นางสาวสนธยา  แกวรัตน    ) 
 

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

        (       นางสาวสุภัทรา  ปดทุม     )           (   นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี   ) 
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2.2.2 อุปกรณสําหรับทําหัตการ (Working Element) แบบ Passive จํานวน 1 ชิ้น 

2.2.2.1 ตัวอุปกรณมีขั้วตอไฟฟาสองขั้ว ดานบน และดานลาง 

2.2.2.2 สามารถทําการฆาเชื้อดวยวิธีแชน้ํายาฆาเชื้อ หรือ Autoclave 

2.2.3 ปลอกสวมเลนส      จํานวน 1 ชิ้น 

2.2.3.1 ปลอกมีขนาดเสนผานศนูยกลางไมเกิน 24 เอฟอาร 

2.2.3.2 สามารถทําการฆาเชื้อดวยวิธีแชน้ํายาฆาเชื้อ หรือAutoclave 

2.2.4 แกนกลาง (obtulator)      จํานวน 1 ชิ้น 

2.2.4.1 สําหรับใสเขากับปลอกสวมเลนส 

2.2.5 ปลอกสวมเลนสภายนอกสุด     จํานวน 1 ชิ้น 

2.2.5.1 ปลอกมีขนาดเสนผานศนูยกลางภายนอกไมเกิน 26 เอฟอาร 

2.2.5.2 มีชองสําหรับใหน้ําเขาน้ําออกแยกออกจากกัน 

2.2.5.3 สามารถ rotatable ได 

2.2.5.4 สามารถทําความสะอาดดวยวิธีแชน้ํายาฆาเชื้อ หรือAutoclave 

2.2.6 สายจี้ สําหรับชุด ผาตัดตอมลูกหมาก แบบใชซ้ํา (Saline Cable) จํานวน 1 เสน 

2.2.6.1 สายมีความยาวไมนอยกวา 4 ม. 

2.2.6.2 สามารถทําการฆาเชื้อดวยวิธีแชน้ํายาฆาเชื้อ หรือAutoclave 

2.2.7 สายนําแสง       จํานวน 1 เสน 

2.2.7.1 สายมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา2.8 มม. 

2.2.7.2 สายยาวไมนอยกวา3 ม. 

2.2.7.3 สามารถทําการฆาเชื้อดวยวิธีแชน้ํายาฆาเชื้อ หรือAutoclave 

2.2.8 อุปกรณประกอบการใชงาน 

2.2.8.1 อิเล็คโทรดจี้ตัดตอมลูกหมากแบบหวง   จํานวน 12 ชิ้น 

2.2.8.2 ขอตอยางสําหรับดูดชิ้นเนื้อ    จํานวน 1 อัน 

 

 

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

                            (          นายศุภวัฒน   ศิริคุปต         ) 
 

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

        (     นายศุภกร  พิทักษการกุล     )           (    นางสาวสนธยา  แกวรัตน    ) 
 

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

        (       นางสาวสุภัทรา  ปดทุม     )           (   นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี   ) 
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เงื่อนไขเฉพาะ 

1. อุปกรณดังกลาวเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน 
2. บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ตองรับประกันคุณภาพสินคาทั้งหมดโดยไมคิดคาบริการและคาอะไหลเปนเวลาอยางนอย 2 ป  
   นับถัดจากวันที่รับมอบ ในระยะเวลาการรับประกัน ตองสงชางเขามาดูแลบํารุงรักษาทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง)   

   พรอมรายงานผลการบํารุงรักษา และหลังจากหมดระยะประกันแลว  
ในปที่ 1 – 3 ตองบํารุงรักษาแบบไมรวมอะไหลใหโดยไมคิดคาใชจาย  
ในปที่ 4 – 8 ตองคิดคาบํารุงรักษารวมภาษีมูลคาเพิ่มแบบไมรวมอะไหลตอปไมเกิน ๒% ของราคาชุดกลองท่ีทาง
สถาบันมะเรง็แหงชาติพิจารณารับราคาแลวในวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

 โดยตองเสนอราคาคาบํารุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแลว โดยราคาที่เสนอเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  

 (ไมรวมคาอะไหล) ตอป ในวันที่ยื่นเสนอราคา 
3. มีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด 
4. มีหนังสือรับรองวาจะสนับสนุนอะไหลสํารองไมนอยกวา 8 ป 
5. บริษัทท่ีชนะการเสนอราคา ตองสงผูที่มีความรูมาสอนสาธิตการใชงาน การแกไขเบื้องตนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ     
   จนสามารถใชงานได 

6. ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารการรับรองมาตรฐานของสินคา ถาเปนสินคาจากตางประเทศตองแสดงเอกสารการนําเขา 
   สินคาที่ผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
7. ผูเสนอราคาตองทําเครื่องหมายระบุหัวขอในเอกสารและแคตตาล็อคที่ระบุรายละเอียด ใหตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ 
   เฉพาะที่กําหนดของทางราชการ 
8. ผูเสนอราคาจะตองเปนผูแทนจําหนายที่มีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนาย  

9. ผูเสนอราคา ตองมีใบรับรองชางผานการฝกอบรม 
10. เมื่อชุดกลองเกิดการชํารุดในปญหาเดียวกันมากกวา 2 ครั้ง (ในระยะประกัน) บริษัทที่ชนะการเสนอราคา  
     ยินดีเปลี่ยนชุดกลองใหใหมโดยไมคิดมูลคาใดๆ ทั้งสิ้น โดยในระหวางนี้ บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ตองนําชุดกลองสํารอง 
     มาใหใชงานไปกอนจนกวาจะนําชุดกลองใหมมาทดแทน 
11. เมื่อชุดกลองชํารุดใชเวลาซอมมากกวา 7 วัน (นับตั้งแตวันที่แจงบริษัทรับทราบ) บริษัทท่ีชนะการเสนอราคา ตองนํา 

     ชุดกลองสํารองมาใหใชแทนจนกวาจะแลวเสร็จ 
 

   คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 

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

                            (          นายศุภวัฒน   ศิริคุปต         ) 
 

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

        (     นายศุภกร  พิทักษการกุล     )           (    นางสาวสนธยา  แกวรัตน    ) 
 

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

        (       นางสาวสุภัทรา  ปดทุม     )           (   นางสาวภรภัสสรณ  โพธิศรี   ) 
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