
























รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงผาตัดควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรชนิดเคลื่อนยายไดท้ังแทนรองเตียง

๑. ความตองการ
เตียงผาตัดระบบไฟฟาพรอมระบบสไลดพ้ืนเตียงในแนวระนาบไดดวยไฟฟา จํานวน 1 เตียง เปนเตียง

ผาตัดทั่วไประบบไฟฟา โดยอาศัยประจุไฟฟาจากแบตเตอรี่ไปผลักดันการปรับทาตางๆ ของเตียงผานชุด
ควบคุมแบบมีสายและแผงควบคุมบริเวณเสาเตียง สามารถเคลื่อนยายไดดวยลอ ๔ ลอ ที่ฐานเตียงพรอม
ระบบเบรกเพ่ือใหเตียงหยุดนิ่งอยูกับที่ พ้ืนเตียงโปรงแสงเอ็กซเรย สามารถใชกับเครื่อง X-Ray Image
intensifier เพ่ือทํา Radiography และ Fluoroscopy สามารถจัดทาของเตียงใหทําการผาตัดไดหลาย
รูปแบบพรอมอุปกรณ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด

๒. วัตถุประสงคการใชงาน
ใชสําหรับทําการผาตัดศัลยกรรมทั่วไป โดยสามารถจัดทาทางของเตียงใหทําการผาตัดไดตามความ

ตองการและสามารถเพ่ิมอุปกรณเสริมเพ่ือการผาตัดเฉพาะทางอ่ืนๆ ได
๓. คุณลักษณะท่ัวไป

๓.๑ เปนเตียงผาตัดชนิดที่ควบคุมดวยระบบไฟฟาแบบ Electrical Drive หรือ Electro Hydraulic
สามารถปรับตําแหนงไดอยางเปนอิสระจากกันในทุกทาดวยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย และหากรีโมท
คอนโทรลขัดของ สามารถควบคุมการจัดทาไดจากชุดควบคุมที่เสาเตียง (Column key pad)

๓.๒ สามารถทํางานไดโดยใชกําลังไฟจากแบตเตอรี่ชนิดชารตประจุได ที่ติดตั้งสําเร็จอยูภายในเตียงผาตัด
๓.๓ ฐานเตียงทําดวย Stainless steel หรือ Glass fiber-reinforce composite plastic
๓.๔ พ้ืนเตียงแบงออกเปนอยางนอย ๔ สวนและโปรงแสงใหรังสีเอกซเรยผานได
๓.๕ มีระบบ Coupling System หรือ Easy Click lock เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการใชตอ

Component ของเตียง
๓.๖ เบาะเปนชนิดที่ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต และสามารถใหรังสีเอ็กซเรยผานได (Radiotransparent)
๓.๗ มีรางสําหรับติดอุปกรณเสริมขางเตียงทําดวยโลหะปลอดสนิมมีขนาด ๒๕ x ๑๐ มิลลิเมตร
๓.๘ ระบบปรับเตียงใหอยูในแนวระนาบ (zero position) สามารถปรับพรอมกันไดทุกสวน
๓.๙ สามารถรับน้ําหนัก (Weight Capacity) ไดไมนอยกวา ๔๕๐ กิโลกรัม
๓.๑๐ มีชุดชารตประจุ และชุด Power Supply ติดตั้งสําเร็จอยูภายในเตียง
๓.๑๑ สามารถใชงานไดกับไฟฟา ๒๒๐-๒๓๐ Volt ๕๐ Hz โดยไมตองมีอุปกรณแปลงไฟพวงตอภายนอก

(ลงชื่อ)..................................................................ประธานกรรมการ
( นายระวิศักดิ์ จันทรวาสน )

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางทัศนีย สุทธิ )                      ( นางสาวสนธยา แกวรัตน )

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางสาววัลลภา พลายอินทร )                      ( นางสาวสุภัทรา ปดทมุ )



๔. คุณลักษณะเฉพาะ
๔.๑ การปรับทาดวยระบบไฟฟา

๔.๑.๑ เตียงสามารถปรับระดับสูงสุดไมรวมความหนาของเบาะไดไมนอยกวา ๑,๐๖๐ มิลลิเมตร
๔.๑.๒ เตียงปรับระดับต่ําสุดไมรวมความหนาของเบาะไดไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
๔.๑.๓ ปรับทา Trendelenburg ไดไมนอยกวา ๓๐ องศา
๔.๑.๔ ปรับทา Reverse Trendelenburg ไดไมนอยกวา ๓๐ องศา
๔.๑.๕ ปรับความลาดเอียงขางซาย – ขวา (Lateral tilt) ไดขางละไมนอยกวา ๒๐ องศา
๔.๑.๖ ปรับสวนรองรับหลัง (Back Section) ข้ึนไดไมนอยกวา ๘๐ องศา
๔.๑.๗ ปรับสวนรองรับหลัง (Back Section) ลงไดไมนอยกวา ๔๐ องศา
๔.๑.๘ ปรับทา FLEX, REFLEX ดวยปุมเฉพาะแตละทาบนรีโมทเพียงปุมเดียว
๔.๑.๙ สวนรองรับขา (Leg section) ปรับข้ึนไดไมนอยกวา ๘๐ องศา
๔.๑.๑๐ สวนรองรับขา (Leg section) ปรับลงไดไมนอยกวา ๙๐ องศา
๔.๑.๑๑ สามารถเลื่อนพ้ืนเตียงดวยไฟฟา (Slide) ไดไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒ เตียงผาตัดมีความกวาง (รวมราวขางเตียง) ไมนอยกวา ๕๙๐ มิลลิเมตร
๔.๓ มีระบบไฟกระพริบบอกเตือนเมื่อประจุไฟฟาในแบตเตอรี่ลดต่ําลง
๔.๔ ในการปรับทาโดยชุดควบคุมทีเ่สาเตียงสามารถปรับโดยกดปุมเปดและทาที่ตองการปรับพรอมกันสองปุม

เพ่ือปรับทานั้นๆ เพ่ือความปลอดภัย
๔.๕ บริเวณฐานเตียงมีสัญลักษณไฟบอกสถานะการชารตประจุไฟ ชวยใหทราบวาแบตเตอรี่กําลังถูกชารต

หรือการชารตประจุเต็มสมบูรณ

(ลงชื่อ)..................................................................ประธานกรรมการ
( นายระวิศักดิ์ จันทรวาสน )

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางทัศนีย สุทธิ )                      ( นางสาวสนธยา แกวรัตน )

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางสาววัลลภา พลายอินทร )                      ( นางสาวสุภัทรา ปดทมุ )



๕. อุปกรณประกอบการใชงานประกอบดวย
๕.๑ Anesthesia screen extendable 1 ชิ้น
๕.๒ Arm support with clamp 1 คู
๕.๓ Body strap with clamp 1 ชิ้น
๕.๔ Clamp radial setting 1 ชิ้น
๕.๕ Lateral support 1 คู
๕.๖ Yellofins 1 คู
๕.๗ Hug-u-Vac Large Steep Trend Positioner 1 ชิ้น
๕.๘ Adult Head Gel Donut 1 ชิ้น
๕.๙ Universal 3-Piece OR Table Pad Set 1 ชุด
๕.๑๐ Lateral Gel Positioner 1 ชิ้น
๕.๑๑ Large Ulnar Nerve Gel Pad 2 ชิ้น
๕.๑๒ Medium Knee Crutch Gel Pad 1 ชิ้น
๕.๑๓ Nissen Thigh Strap 1 คู
๕.๑๔ Comfort Mat 1 ชิ้น

(ลงชื่อ)..................................................................ประธานกรรมการ
( นายระวิศักดิ์ จันทรวาสน )

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางทัศนีย สุทธิ ) ( นางสาวสนธยา แกวรัตน )

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ
( นางสาววัลลภา พลายอินทร )                      ( นางสาวสุภัทรา ปดทมุ )



๖. เง่ือนไขเฉพาะ
๖.๑ เปนสินคาใหมไมเคยผานการใชงานมากอน พรอมติดตั้งและแนะนําใหผูใชงานสามารถใชงานไดเปน

อยางดี
๖.๒ ในระหวางประกัน บริษัทฯ ตองสงชางเขามาตรวจสอบและทําการบํารุงรักษาทุก ๓ เดือน โดยแจงให

ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วันทําการ และหากพบวาเครื่องมีความผิดปกติ ตองแจงใหทราบและทําการ
แกไขทันที หากตองใชเวลาในการแกไขเกิน ๕ วันทําการ ตองมีเตียงมาใชงานทดแทนโดยไมคิด
คาใชจายใดๆ

๖.๓ บริษัทรับประกันบริการและอะไหลทุกชิ้น โดยไมคิดราคาเปนเวลา ๒ ป นับถัดจากวันที่รับมอบ
๖.๔ ในระหวางประกัน ระยะเวลา ๒ ป กรณีที่เตียงบกพรองไมสามารถใชงานได และบริษัทไดทําการแกไข

หรือซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณแลวแตยังไมสามารถใชงานไดตามขอบกพรองของเตียงมากกวา ๒ ครั้ง
ทางบริษัทตองเปลี่ยนเตียงใหม โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๕ มีคูมือการใชงาน การบํารุงรักษาและการตรวจซอม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Operation
Manual and Service Manual) ทั้งหมดจํานวน ๒ ชุด

๖.๖ ตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งอยางถูกตองจากบริษัทตัวแทนจําหนาย
และหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมของชางผูทําการตรวจซอม เพ่ือยืนยันการบริการหลังการขาย

๖.๗ ตองมีเอกสารรับรองจากผูผลิตวามีอะไหลไมนอยกวา ๕ ป
๖.๘ ผูขายตองเสนอแผนการบํารุงรักษา ภายหลังหมดระยะประกัน  ทั้งแบบรวมอะไหลและแบบไมรวม

อะไหล เงื่อนไขและรูปแบบการบํารุงรักษาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป
๖.๙ ผลิตภัณฑตองผานการตรวจสอบมาตรฐานและไดหนังสือรับรองการนําเขาเครื่องมือแพทยจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..................................................................ประธานกรรมการ
( นายระวิศักดิ์ จันทรวาสน )

(ลงชื่อ)...................................................................กรรมการ
( นางทัศนีย สุทธิ )

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

(ลงชื่อ)...................................................................กรรมการ
( นางสาววัลลภา พลายอินทร )

(ลงชื่อ)...................................................................กรรมการ (นายวีรวุฒิ  อ่ิมสําราญ)
( นางสาวสุภัทรา ปดทุม ) ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง

1. ชื่อโครงการ ซื้อเตียงผาตัดควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร ชนิดเคลื่อนยายไดท้ังแทนรองเตียง
จํานวน 1 ชุด

กลุมงาน/ฝาย กลุมงานศัลยศาสตร สวนราชการ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 5,500,000.00 บาท
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 21 กุมภาพันธ 2561

เปนเงิน 5,500,000.00 บาท ราคา/หนวย (ถามี) บาท
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)

4.1 บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแอนดแคร จํากัด
4.2 บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด
4.3

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายระวิศักดิ์ จันทรวาสน ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ

ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
5.2 นางทัศนีย สุทธิ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ดานการพยาบาล
5.3 นางสาวสนธยา แกวรัตน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ดานการพยาบาล
5.4 นางสาววัลลภา พลายอินทร ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5.5 นางสาวสุภัทรา     ปดทุม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หมายเหตุ แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ไดมาจาก ราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดทายใน 2 ป ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซตท่ีสืบราคา โดยไมตองลงราคาแตละรายท่ีไปสืบมา

.................................................................ประธานกรรมการ
( นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน )

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ
( นางทัศนีย   สุทธิ ) ( นางสาวสนธยา   แกวรัตน )

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ
( นางสาววัลลภา   พลายอินทร ) ( นางสาวสภุัทรา   ปดทุม )
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