






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือเครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องก าเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง   .  
      จ านวน 1 ชุด                                                                                              .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                              . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          3,500,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่            21 กุมภาพันธ์ 2562                             . 
    เป็นเงิน          3,500,000.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท โซล เมดิคอล จ ากัด                                                                                   . 
    5.2   บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                                       . 
    5.3                                                                                                                      . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายระวิศักดิ์          จันทร์วาสน์        ต าแหน่ง        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                . 
                                                                             ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม             .                                                                                                                 
    6.2  นายชินกร               นารัตน์             ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                . 
                                                                             ด้านการพยาบาล                            .                                                                                                                 
    6.3  นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศิริ              ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร                 . 
    6.4  นางสาวสุพัตรา        ทุมเมืองปัก       ต าแหน่ง         พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร                 .                                                                                                                                 
    6.5  นายศราวุฒิ            อมรกิจศาล        ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร                 .                    
 

 

 

 

 

     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
          (นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์) 

                                           
 (ลงชื่อ).................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
               (นายชินกร  นารัตน์)                                     (นางสาวธัญญาภัทร์  เสาศิริ) 
 
(ลงชื่อ).................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
          (นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก)                                 (นายศราวุฒิ  อมรกิจศาล) 
                                                 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องก าเนิดแสงชนิดพิเศษ 
แบบความคมชัดสูง จ านวน 1 ชุด 

1.  วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือใช้ส ำหรับท ำกาำรสออตรรจ  จนิน ัั  จนเรรำหห แลหรักาษำโรรเก่ีา จกาับทำตเดนิอำหำร     
1.2 เพ่ือให้ผู้ท ำกาำรรักาษำมีเทรโิโล ีที่ทัิสมั ใิกาำรรักาษำโรรเกาี่ จกาับทำตเดนิอำหำร  

2.  คุณลักษณะทั่วไป  
 เป็ิชุดกาล้อตสออตรรจ  จนิน ัั  แลหรักาษำผู้ป่จ โรรเกาี่ จกาับทำตเดนิอำหำร  

3.  คุณลักษณะเฉพาะ 
3.1 ชุดเครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องก าเนิดแสง จ านวน 1 ชุด 

       3.1.1 เรรื่อตปรหมจลสัญญำณภำพ ชินดจนดีทัศิ    ำิจิ 1 เรรื่อต 
         3.1.1.1 ชุดปรหมจลสัญญำณภำพจีดีทัศิ  ชินดดน นรอล (Fully Digital) สำมำรถแสดตภำพ 
      ใิรหดับ High Definition ได้ โด มีสัญญำณสอตออกามำเป็ิสัญญำณดน นรอลทั้ตหมด 
                        3.1.1.2 มีรหบบ Color Adjustment Mode เพ่ือปรับรหดับรจำมเข้มอออิขอตสี 
                        3.1.1.3 มีชุดกาำรสร้ำตภำพแบบ Chromo Endoscopy โด ใช้หลักากาำรกา ำหิดรจำม ำจ 
                                  รลื่ิแสตสีแดต เขี จ ิ้ ำเตนิ (RGB Wavelength) ซึ่ตรหบบ  
                                  Chromo Endoscopy ิี้ สำมำรถใช้ใิกาับกาล้อตสออตการหเพำหอำหำรแลหล ำไส้ 
                                  เล็กาสอจิร้ิ (Gastroscope),กาล้อตสออตการหเพำหอำหำร แลหทำตเดนิทออิ้ ำดี  
                                  (Duodenoscope), กาล้อตสออตล ำไส้ใหญอ (Colonoscope) เป็ิร้ิ 
                        3.1.1.4 มีชุดกาำรสร้ำตภำพ Chromo Endoscopy ชินดพนเศษโด ใช้หลักากาำรปรับเพน่มสีหรือ     
                                  ลดสี เชอิ โหมด BLI (Blue Light Imaging) LCI (Linked Color Imaging) หรือ  
      FICE เป็ิร้ิ 
                  3.1.1.5 ชุดปรหมจลสัญญำณภำพสำมำรถบัิทึกากาำรรั้ตรอำรจำม ำจรลื่ิแสต  
                                  (RGB Wavelength) ไดไ้มอิ้อ กาจอำ 10 รอำ เพ่ือรจำมเหมำหสมใิแรอลหสอจิ 
                         ขอตรอำตกาำ  
              3.1.1.6 สำมำรถรอตรับกาำรใช้ตำิกาับกาล้อตสออตรรจ ล ำไส้เล็กา ชินดดับเบน้ลบอลลูิ         
              3.1.1.7 สำมำรถรอตรับกาำรใช้ตำิรอจมกัาบรหบบกาำรสออตรรจ ด้จ รลื่ิเสี ต (Endoscopic  

 Ultrasonography) 
              3.1.1.8 สำมำรถเชื่อมรออกาับรหบบข้อมูลขอตริไข้ (PACS) ได้ 
 
 
 

(ลงช่ือ).................................................................ประธานกรรมการ 
 (        นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 
 (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
  (           นายชินกร   นารัตน์     ) (      นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศริ ิ )  
 
(ลงช่ือ)................................................................กรรมการ  (ลงช่ือ)................................................................กรรมการ 
  (       นางสาวสุภัทรา  ทุมเมืองปัก     ) (        นายศราวุฒิ   อมรกิจศาล ) 
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    3.2 เครื่องก าเนิดแสง จ านวน 1 เครื่อง 
                3.2.1 หลอดไฟหลักาชินดแอลอีดี LED Lamp 
                3.2.2 มีรหบบปรับแสตชินดพนเศษ Special Light Observation Mode (BLI, LCIหรือ FICE)  
                        เพ่ือเพน่มปรหสนทธนภำพใิกาำรจนิน ัั  จนเรรำหห  แลหรักาษำ เป็ิร้ิ 
                3.2.3 มีรหบบปรับแสตอัรโิมัรน (Automatic Brightness Adjustment) ซึ่ต หท ำกาำรปรับ    
                        เพน่ม-ลดแสตสจอำตขอตภำพโด อัรโิมัรน         
                3.2.4 รหบบเป่ำิ้ ำ-เป่ำลม (Air Pump) ไมอิ้อ กาจอำ 4 รหดับ (Hi /Mid/Low/Off) 
      3.2.5 ใช้ไฟฟ้ำการหแสสลับ 220-230 โจลท  50-60 เฮนรรซ  ส ำหรับอุปการณ ท่ีร้อตใช้ไฟฟ้ำ  

3.3 เครื่องฉีดท าความสะอาดส าหรับส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จ านวน 1 เครื่อง 
 3.4 เครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จ านวน 1 เครื่อง          
          3.5 จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จ านวน 1 จอ 

 
เงื่อนไขเฉพาะ 
                  - มีรูอมือกาำรใช้ตำิภำษำไท แลหภำษำอัตกาฤษอ อำตลห 1 ชุด 
                  - รับปรหกาัิรุณภำพไมอิ้อ กาจอำ 1 ปี ิับถัด ำกาจัิที่รับมอบ 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
   (ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
 (        นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 
   (ลงชื่อ).................................................................กรรมการ  
 (            นายชินกร    นารตัน์ ) 
 
   (ลงชื่อ).................................................................กรรมการ  
 (       นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศิริ ) 
 
   (ลงชื่อ).................................................................กรรมการ  
 (       นางสาวสภุัทรา   ทุมเมืองปัก )                       
                                                                                                           อนุมัติ 
   (ลงชื่อ).................................................................กรรมการ  
 (         นายศราวุฒิ   อมรกิจศาล ) 
 
 
            (ิำ จีรจุฒน  อน่มส ำรำญ) 
    ผู้อ ำิจ กาำรสถำบัิมหเร็ตแหอตชำรน 
 


	ประกาศประกวดเครื่องประมลสัญญาณภาพ(ครั้ง2)
	ตารางแสดง..ราคา
	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

