
























ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี, ราคาจากบริษัทฯ, ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา 
 
                                       (ลงช่ือ) .............................................................ประธานกรรมการ 
      (    นายระวิศักดิ์      จันทร์วาสน์    ) 

  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ              (ลงช่ือ) ..........................................................กรรมการ  
              (นายชินกร นารัตน์  )                             (  นางสาวสุพัตรา    ทุมเมืองปัก  ) 

  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ              (ลงช่ือ) ..........................................................กรรมการ  
           (นางสาวศุภารมย์ ศรีจันทร์ดี   )                             (  นางสาวอนุชิดา    แวงชัยภูม ิ  ) 

 

 
1. ชื่อโครงการ  .     ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ส าหรับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัลตราซาวด์   . 
                           จ านวน 1 ชุด                                                                                   . 
    กลุ่มงาน/ฝ่าย      กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                                         .          

    ส่วนราชการ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                      .   

   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                       9,500,000.00                                    บาท  

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                9 มีนาคม 2561                                   .        
    เป็นเงิน           9,500,000.00               บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -                    บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
4.1   บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                                           .                                 
4.2   บริษัท โซล เมดิคอล จ ากัด                                                                                                                          

     4.3                                                                                                       

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายระวิศักดิ์      จันทร์วาสน์      ต าแหน่ง    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                  .. 
                     ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม                 .    
     5.2  นายชินกร    นารัตน์   ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                   .   
       ด้านการพยาบาล                               .         
     5.3  นางสาวสุพัตรา    ทุมเมืองปัก  ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                    .         
     5.4  นางสาวศุภารมย์   ศรีจันทร์ดี      ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                     .         
     5.5  นางสาวอนุชิดา     แวงชัยภูมิ      ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                     . 



                                                                                                                                                     

รายละเอียดคุณลักษณะ 
เครื่องอัลตราซาวด์ส าหรับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัลตราซาวด์  

 
1.  ความเป็นมา 
  ในการใช้กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งนั้น จ าเป็นต้อง    
     ท าการวินิจฉัยให้ถูกต้องและแม่นย าก่อนที่จะท าการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นจ าเป็น 
     อย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ของผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษาต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือใช้ส าหรับท าการส่องตรวจ วินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร      
        2.2  เพ่ือให้ผู้ท าการรักษามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยสามารถ
           แสดงภาพทั้ง Endoscopic Image และ Ultrasound Image บนจอภาพเดียวกัน       

3.  คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ส าหรับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัลตราซาวด์ใช้ส่องตรวจ   

     วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร โดยสามารถแสดงภาพทั้ง Endoscopic Image    
     ที่เป็นลักษณะวงกลม และ Ultrasound Image บนจอภาพเดียวกัน 

4.  คุณลักษณะเฉพาะ 
     4.1 เครื่องอัลตราซาวด์ส าหรับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัลตราซาวด์  
          (Ultrasound Unit)  จ านวน 1 เครื่อง  
         4.1.1 สามารถสแกนภาพได้แบบ Electronic scanning ซึ่งตัวเครื่องประมวลสัญญาณสามารถรองรับ 
                   ได้ทั้งกล้องส่องตรวจชนิดอัลตราซาวด์ และโพรบอัลตราซาวด์ 
            4.1.2 แรงดันไฟฟ้าใช้งานมาตฐาน 100 – 240 V ,50Hz/80Hz AC 
           4.1.3 รูปแบบการสแกนภาพอัลตราซาวด์ ชนิด Electronic scanning 
           4.1.4 สามารถปรับค่าความถ่ีได้ระหว่าง 5 - 12 MHz 
           4.1.5 มีการแสดงภาพแบบ Picture in Picture ในหน้าจอเดียวกัน 
           4.1.6 สามารถใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจอัลตราซาวด์ภายในระบบทางเดินอาหารระบบอัลตราซาวด์ได้  
 
 
     (ลงช่ือ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
      (  นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์   ) 

  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ              (ลงช่ือ) ..........................................................กรรมการ 
                  ( นายชินกร   นารัตน์  )               (  นางสาวสุพัตรา ทุมเมืองปัก   ) 

  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ              (ลงช่ือ) ..........................................................กรรมการ 
             ( นางสาวศุภารมย์   ศรีจันทร์ด ี )                           (  นางสาวอนุชิดา แวงชัยภูมิ    ) 

4.17 เป็นชุด... 



                                                                                                                                                     

- 2 - 
 

4.1.7 เป็นชุดกล้องส่องตรวจชนิดอัลตราซาวด์ (Endoscopic Ultrasonography) แบบอุปกรณ์แสดง 
        ภาพทาง Endoscopic Ultrasonography ที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรวมอุปกรณ์ท้ังหมด 
        อยู่บนรถเข็นเดียวกัน (One Cart System) และสามารถแสดงผลทั้ง endoscopic image  
        และ ultrasound image ได้บนจอเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

          4.1.8  การสแกนแบบ Electronic Scanning การสร้างภาพด้วยคลื่นความถ่ีสูงที่เครื่องสามารถ 
                   แสดงได ้(Scanning Mode ) ไม่น้อยกว่า 5 โหมด ประกอบด้วย B mode ,M mode , 

         Power Doppler-mode ,Color Doppler-mode ,THI (Tissue Harmonic Imaging) mode 
 4.1.9 มีฟังก์ชั่นวัดระยะ(Distance) พ้ืนที่(Area) ปริมาณ(Volume) 

4.1.10 ระบบบันทึกภาพ จะสามารถบันทึกภาพได้ โดยสามารถบันทึกภาพลงหน่วยความจ าภายนอก 
         ชนิด USB หรือ CF cardต่อเข้ากับอุปกรณ์บันทึกภาพอ่ืนๆ  

           4.1.11 มีแป้นควบคุมการท างานแยกออกจากตัวเครื่อง (keyboard) 
 
เงื่อนไขเฉพาะ 
   1. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
   2. มีหนังสือรับรองช่างที่ได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต 
   3. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
   4. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
 
 

      คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  

            (ลงชื่อ) ................................................................ ประธานกรรมการ 
                       (  นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์  )  
            (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ 
                       (  นายชินกร  นารัตน์       )           อนุมัติ  
            (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ    
                       (  นางสาวสุพัตรา ทุมเมืองปัก   )                                           
            (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ                       
                       (  นางสาวศุภารมย์ ศรีจันทร์ดี    )                               (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
            (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ               ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
                       (  นางสาวอนุชิดา แวงชัยภูมิ    )                             
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