




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จ านวน 1 รายการ                           .  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                              . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          1,900,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่               27 มีนาคม 2562                              . 
    เป็นเงิน          1,900,000.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด                                                                                   . 
    5.2   บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด                                                                             . 
    5.3   บริษัท ดีซีเอส ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด                                                           . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายระวิศักดิ์          จันทร์วาสน์        ต าแหน่ง        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                . 
                                                                             ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม             .                                                                                                                 
    6.2  นางทัศนีย์               สุทธิ                ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                . 
                                                                             ด้านการพยาบาล                            .                                                                                                                 
    6.3  นางสาวสนธยา        แก้วรัตน์           ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                . 
                                                                             ด้านการพยาบาล                            .                             
 

 

 

 

 

    (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 
    (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (              นางทัศนีย์   สุทธ ิ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 

 (         นางสาวสนธยา   แกว้รัตน์        ) 
 



 
 
 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 

1. คุณลักษณะท่ัวไป 
เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จะเปลี่ยนพลังงานให้อยู่ในช่วงคลื่นความถี่วิทยุ และเป็น

พลังงานรูปแบบพิเศษท่าให้มีอุณหภูมิในการใช้งานต่่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องจี้แบบทั่ วไป ชุดเครื่องมือที่
สามารถต่อได้มีทั้งอุปกรณ์แบบ Monopolar และ Bipolar สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการใช้งาน     
เพ่ือห้ามเลือดในการผ่าตัดกระดูดสันหลังแบบเปิดแผลขนาดใหญ่ การงานผ่าตัดเนื้องอกต่างๆ และการใช้งาน
เพ่ือห้ามเลือดในจุดส่าคัญ เช่น บริเวณใกล้เคียงเยื่อดูรา หรือบริเวณใกล้เคียงเส้นประสาท 

2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ์แต่ละส่วน 
2.1.  เครื่องก่าเนิดพลังงาน จ่านวน  1 ชุด   

2.1.1. สามารถตั้งค่าการปล่อยพลังงานในรูปแบบ Bipolar ได้ตั้งแต่ 20 ถึง 220 วัตต์ 
2.1.2. สามารถตั้งค่าการปล่อยพลังงานในรูปแบบ Monopolar ได้สูงสุด 90 วัตต์ 
2.1.3. มีปั๊มน้่าในตัวและสามารถตั้งค่าการให้สารละลายน้่าเกลือได้ไมต่่่ากว่า 3 ระดับ 
2.1.4. มีปุ่ม Prime ส่าหรับการเตรียมพร้อมการใช้งานแบบอัตโนมัติเพ่ือให้สารละลายน้่าเกลือ 
2.1.5. อุปกรณ์บางชนิดสามารถเลือกการควบคุมได้ทั้งแบบมือและเท้า 
2.1.6. สามารถใช้งานอุปกรณ์ทั้งแบบ Bipolar และ Monopolar ได้ในเวลาเดียวกัน 
2.1.7. มีหน้าจอแสดงผล ซึ่งสามารถควบคุมการท่างานด้วยระบบสัมผัส 
2.1.8. มีระบบจดจ่าการตั้งค่า ซึ่งสามารถบันทึกได้ไม่ต่่ากว่า 4 แบบ 
2.1.9. มีการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนในตัว 
2.1.10. มีเสียงเตือนระหว่างการใช้งานและเวลามีข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน 
2.1.11. ใช้ไฟฟ้าในช่วงความต่างศักย์ตั้งแต่ 100 – 240 โวลต์  
2.1.12. ใช้ไฟฟ้าในช่วงความความถี่ 50 หรือ 60 เฮิร์ต 
2.1.13. กระแสไฟฟ้ารั่วไหลไม่เกิน 150 มิลลิแอมแปร์ ในระบบการท่างานแบบ Monopolar 
2.1.14. กระแสไฟฟ้ารั่วไหลไม่เกิน 100 มิลลิแอมแปร์ ในระบบการท่างานแบบ Bipolar 
2.1.15. มีระบบความปลอดภัยในการเช็คความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อแผ่นอิเล็กโทรด 

2.2.  อุปกรณ์แบบ Bipolar ส่าหรับจี้ห้ามเลือด จ่านวน 2 ชิ้น 
2.2.1. เป็นอุปกรณ์ที่ส่งพลังงานในรูปคลื่นความถ่ีวิทยุโดยใช้น้่าเกลือเป็นตัวกลาง 
2.2.2. สายจี้มีความยาวไม่ต่่ากว่า 3 เมตร 

2.3. อุปกรณ์ตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยพลังงานพลาสมา จ่านวน 10 ชิ้น   
2.3.1. เป็นอุปกรณ์ตัดเลาะเนื้อเยื้อโดยเปลี่ยนพลังงานในช่วงคลื่นความถี่วิทยุให้อยู่ในรูปพลาสมา 
2.3.2. ปลายอุปกรณ์มีขอบซึ่งมีความบางไม่ต่่ากว่า 12.5  ไมครอน 
2.3.3. ปลายอุปกรณ์ถูกหุ้มด้วยวัสดุกันความร้อนแบบพิเศษไม่ต่่ากว่า 99.5% 
2.3.4. อุณหภูมิในการใช้งานเริ่มต้นไม่ต่่ากว่า 40 องศาเซลเซียส 
 

   (ลงชื่อ) ................................................................ประธานกรรมการ 
 (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน ์ ) 
 
(ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
          (            นางทัศนีย์   สุทธ ิ )  (        นางสาวสนธยา   แก้วรตัน์       ) 
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2.4. ชุดอุปกรณ์ส่าหรับควบคุมด้วยเท้าส่าหรับอุปกรณ์ตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยพลังงานพลาสมา จ่านวน 1 ชุด 

2.4.1. มีตัวรับสัญญาณส่าหรับอุปกรณ์ควบคุมด้วยแบบไร้สาย 
2.4.2. มีไฟแสดงผลแบบ LED 

2.5.  สายไฟตามมาตรฐานสากล จ่านวน 1 ชิ้น  

3. คุณสมบัติอ่ืนๆ 
3.1.  รับประกันเครื่องก่าเนิดพลังงาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
3.2.  อุปกรณ์แบบ Bipolar ส่าหรับจี้ห้ามเลือด และ อุปกรณ์ตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยพลังงานพลาสมา ได้ผ่าน

การฆ่าเชื้อและพร้อมใช้งาน 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (              นางทัศนีย์   สุทธ ิ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (         นางสาวสนธยา   แกว้รัตน์        ) 
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