




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือกล้องส่องตรวจเพ่ือวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาล าไส้ใหญ่ ระบบวิดีทัศน์        .  
    ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ จ านวน 1 กล้อง                                                 .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                              . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          2,400,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่            21 กุมภาพันธ์ 2562                                . 
    เป็นเงิน          2,400,000.00             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) 
                                                 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาล าไส้ใหญ่ 
ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ จ านวน 1 กล้อง 

ความต้องการ 
 กล้องส่องตรวจเพ่ือวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาล าไส้ใหญ่ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและ    
ปรับขยายภาพ ตามข้อก าหนดคุณสมบัติ 

วัตถุประสงค์  
 ใช้ส าหรับท าการส่องตรวจ  วนิิจฉัย  วิเคราะห์ และรักษาโรคเกี่ยวกับล าไส้ใหญ่ 

คุณสมบัติทางเทคนิค   
กล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาล าไส้ใหญ่ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและ

ปรับขยายภาพ จ านวน 1 ชุด 
1. ภาพที่แสดงออกมาทางจอรับภาพมีลักษณะภาพแบบวงกลม 
2. ระบบรับสัญญาณท่ีปลายกล้องเป็น CMOS Technology หรือดีกว่า 
3. มีความสามารถในการเพ่ิมก าลังขยายภาพ (Multi Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 135 เท่า  
4. ระบบประมวลภาพความคมชัดสูงเป็นระบบ Mega Pixel  
5. สามารถใช้กับระบบ Chromoscopy และภาพปกติได้ 
6. มีช่องส าหรับต่อชุดอุปกรณ์ Water Jet ที่ Connector 
7. ระยะการมองเห็นภาพชัดปกติไม่น้อยกว่า 3-100  มิลลิเมตร 
8. ระยะการมองเห็นภาพชัดระยะใกล้ไม่น้อยกว่า 1.5-2.5 มิลลิเมตร 
9. มุมมองภาพด้านหน้าไม่น้อยกว่า 140 องศา 

 10. มุมมองภาพด้านหน้าระยะใกล้ไม่น้อยกว่า 56 องศา 
11. ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12.8 มิลลิเมตร 
12. ตัวกล้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12.8 มิลลิเมตร 
13. ความยาวส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า 1,690 มิลลิเมตร 
14. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,010 มิลลิเมตร 
15. ช่องใส่เครื่องมือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร 
16. ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา 
17. ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา 
18. ปรับมุมซ้ายได้ไม่น้อยกว่า 160 องศา 
19. ปรับมุมขวาได้ไม่น้อยกว่า 160 องศา 
 
 

   (ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
 (     นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
 (         นายชินกร   นารัตน์ ) (     นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศริิ ) 
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
 (   นางสาวสุพัตรา   ทุมเมืองปกั ) (      นายศราวุฒิ   อมรกิจศาล ) 
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20. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐานแต่ละชุดประกอบด้วย 

               20.1 สายปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps)                             1 เส้น 
               20.2 แปรงล้างท าความสะอาด (Channel-opening Cleaning Brush)      1 อัน 
               20.3 สายแปรงล้างท าความสะอาด (Channel Cleaning Brush)                       1 เส้น 
               20.4 ชุดล้างท าความสะอาด                                                            1 ชุด 
               20.5 วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve ; 10 pcs/pack)              1 ห่อ 
               20.6 กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ (Carrying Case)                                      1 ใบ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
                  - มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด 
                  - มีใบรับรองการมีช่างซึ่งได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต 
                  - รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
                  - มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (             นายชินกร   นารตัน์        ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศิริ        ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวสุพัตรา   ทุมเมืองปัก ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (          นายศราวุฒิ   อมรกิจศาล )  

               อนุมัติ 
 
 
 
 

                                   (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
                             ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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