






















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องท าลายเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นไฟฟ้าชนิดไม่ท าให้เกิดความร้อน  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 เพ่ือใช้ท ำลำยเซลล์มะเร็งในอวัยวะภำยในส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยโดยไม่เกิดควำมร้อน ไม่มีผลต่อเส้นเลือด 
และท่อน  ำทำงเดินต่ำงๆ ในร่ำงกำย 

คุณสมบัติท่ัวไปของตัวเครื่อง  
1. ตัวเครื่องมีหน้ำจอเป็น LCD แสดงค่ำต่ำงๆ ของกำรท ำงำน มีปุ่มควบคุมส ำหรับกำรปรับค่ำต่ำงๆ ของกำร

แสดงค่ำบนหน้ำจอ 
2. แป้นพิมพ์เป็นระบบ International Alphanumeric Keyboard Character Sets พร้อมด้วย Touch Pad  

สะดวกต่อกำรท ำงำน 
3. มีช่องส ำหรับต่อเข้ำกับหัวน ำไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 6 ช่อง 
4. ตัวเครื่องมีอุปกรณ์เสริม Foot Switch แบบ Double Foot Switch เพ่ือช่วยในกำรควบคุมกำรท ำงำน

ของเครื่องให้สะดวกยิ่งขึ น 
5. สำมำรถใส่ข้อมูลของคนไข้ ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล อำยุ และเลขประจ ำตัวของผู้ป่วยได้ 
6. สำมำรถเลือกกรอกข้อมูลของกำรรักษำ (Case Information) และข้อมูลทำงคลินิก (Clinical Data) เช่น 

ต ำแหน่งและขนำดของชิ นเนื อ 
7. สำมำรถเลือกอัตรำกำรปล่อยกระแสไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ระดับ ได้แก่ 90 PPM (Pulse per Minute) 

240 PPM หรือ ECG Synchronization 
8. สำมำรถเลือกรูปแบบกำรก ำหนดกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 8 แบบ โดยเครื่องสำมำรถแสดงให้เห็นภำพของ

หัวน ำไฟฟ้ำได้สองระนำบทั งด้ำนข้ำง (Side View) และด้ำนบน (Top View) 
9. จ ำนวนครั งของจังหวะไฟฟ้ำที่ถูกปล่อยในแต่ละคู่ของหัวน ำไฟฟ้ำอยู่ในช่วง 10-100 โดยมี Amplitude  

อยู่ในช่วง 100-3000 โวลท์ และ Length อยู่ในช่วง 20-100 Sec 
10. มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Stop) เมื่อต้องกำรให้เครื่องหยุดปล่อยพลังงำนระหว่ำงกำรท ำงำนของเครื่อง 
11. ตัวเครื่องสำมำรถบันทึกและเก็บข้อมูลกำรรักษำของคนไข้ เพ่ือเรียกดูผลย้อนหลังได้ 
12. ตัวเครื่องมีช่อง USB เพ่ือถ่ำยข้อมูลออกจำกเครื่องได้ 
13. หัวน ำไฟฟ้ำมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 มิลลิเมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร โดยมีควำมยำวของ

ส่วนที่น ำไฟฟ้ำอยู่ในช่วง 0-40 มิลลิเมตร 
 
 

 

(ลงช่ือ).................................................................ประธานกรรมการ 
 (          นายวีรวุฒ ิ อิ่มส าราญ ) 
                                                         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
  (         นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ     ) (       นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน ์ )  
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
   (      นางสาวมาลัย   สงฆ์ประสิทธิ์ ) (        นายวีรพล   นาคะไพบูลย ์ ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด             นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์
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อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
1. เครื่องท ำลำยเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นไฟฟ้ำชนิดไม่ท ำให้เกิดควำมร้อน จ ำนวน 1 เครื่อง 
2. หัวน ำควำมร้อนเพ่ือท ำลำยเซลล์มะเร็ง ไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด 
3. คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. ผู้ขำยต้องรับประกันสินค้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี นับถัดจำกวันที่รับมอบ 
2. เป็นของใหม่จำกโรงงำนที่ผลิตไม่เคยใช้งำนมำก่อนและต้องไม่เป็นสินค้ำสำธิต 
3. ผู้ขำยจะต้องจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ช ำนำญกำรใช้งำนมำแนะน ำกำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำเครื่องให้กับทำง

สถำบันมะเร็งแห่งชำติจนสำมำรถใช้เครื่องได้เป็นที่พอใจ อย่ำงน้อย 3 วันท ำกำร 
4. มีสติ๊กเกอร์แสดงชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทผู้จ ำหน่ำยติดที่เครื่องและสำมำรถมองเห็นได้

ชัดเจน 
5. ก ำหนดส่งมอบภำยใน 150 วัน  

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   (ลงชื่อ)....................................................................ประธำนกรรมกำร  
 (           นำยวีรวฒุิ  อ่ิมส ำรำญ   ) 
                                ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมะเร็งแห่งชำติ 

   (ลงชื่อ)...................................................................กรรมกำร 
  (          นำยอำคม  ชัยวีระวัฒนะ    ) 
             รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ สถำบันมะเร็งแห่งชำติ 

   (ลงชื่อ)....................................................................กรรมกำร  
  (        นำยระวิศักดิ์  จันทร์วำสน์ ) 
                     นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ ด้ำนเวชกรรม สำขำศัลยกรรม 

   (ลงชื่อ)....................................................................กรรมกำร  
 (       นำงสำวมำลัย  สงฆ์ประสิทธิ์     ) 

                              พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำรพิเศษ ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัด 

   (ลงชื่อ)....................................................................กรรมกำร  
 (         นำยวีรพล   นำคะไพบูลย์ ) 

               นิติกร ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมกำรแพทย์ 
          อนุมัติ 
 
 
 
 
                                                                                          (นำยวีรวุฒิ  อิ่มส ำรำญ) 
                                                                                       ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมะเร็งแหงชำติ 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
ในการจดัซื้อจดัจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ    ซ้ือเครื่องท าลายเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นไฟฟ้าชนิดไม่ท าให้เกิดความร้อน แขวงทุ่งพญาไท 
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  
ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร               18,000,000.00                                  บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  24 สิงหาคม 2561     
    เป็นเงิน        18,000,000.00         บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  ร่างเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการสืบราคาจากท้องตลาด 
     4.2   
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายวีรวุฒิ            อ่ิมส าราญ           ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ        ประธานกรรมการ 
     5.2  นายอาคม            ชัยวีระวัฒนะ        รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์                      กรรมการ 
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
     5.3  นายระวิศักดิ์         จันทร์วาสน์          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
                                                            ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม             
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     5.4  นางสาวมาลัย        สงฆ์ประสิทธิ์        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
                                                            ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
                                                            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     5.5  นายวีรพล             นาคะไพบูลย์       นิติกร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล                กรรมการ 
                                                            กรมการแพทย์ 
                                                             

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา 

 
 
 

            (ลงช่ือ)................................................................ประธานกรรมการ 
(           นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ          ) 

ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
   (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ ) (      นายระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์     ) 
 รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
 

(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
   (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์ )                (       นายวีรพล   นาคะไพบูลย ์ ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด           นิติกร ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์
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