






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อชุดเครื่องตรวจวัดแรงดันชนิดความละเอียดสูงของระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย      . 
.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย     กลุ่มงานศัลยศาสตร์     ส่วนราชการ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     .      . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     4,550,000.00     บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                30 กันยายน 2563                              . 
เป็นเงิน     4,550,000.00     บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                          -                           บาท 
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1  บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด                           . 
5.2  บริษัท ทีเค อินโนเวชั่น จ ากัด                        . 
5.3  บริษัท แอ๊ดวานซ์ เมดิซิสเต็ม จ ากัด                  . 
 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1 นางสาวชญานิษฐ ์ ศิริไสย                      ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                       .   
                                                                          ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม                      ..  
6.2 นายชุมพล           พีระทิพยมงคล             ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ                       .. 
                                                                          ด้านการพยาบาล                                    . 
6.3 นางสาวสุพัตรา ทุมเมืองปัก                 ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ                           .  
.. 

 

 

 

 

 

     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
     (       นางสาวชญานิษฐ์  ศิริไสย       ) 

  
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (   นายชุมพล  พีระทิพยมงคล   )                     (   นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก   ) 
 



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของชดุเครื่องตรวจวดัแรงดนัชนดิความละเอยีดสูงของระบบทางเดนิอาหารสว่น
ปลาย แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 

1. ความต้องการ 
ชุดเครื่องตรวจวัดแรงดันการบีบตัวชนิดความละเอียดสูงของระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย       

เพ่ือวินิจฉัยหาความผิดปกติ มีการเก็บบันทึกข้อมูลคนไข้พร้อมชุดโปรแกรมการตรวจและการวินิจฉัย    
เป็นระบบที่ติดตั้งอยู่บนรถเข็นสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบชุด 

2. คุณสมบตัทิัว่ไป 
2.1 เป็นเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าแรงดันการบีบตัวของระบบทางเดินอาหารชนิดความ

ละเอียดสูง (High Resolution Manometry) 
2.2 มีโปรแกรมการวัดและช่วยวิเคราะห์ผลและค่าความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง

สามารถออกใบรายงานผลการตรวจได ้
2.3 มีการวัดและวิเคราะห์ค่าแรงดันเป็นแบบ High Resolution Manometry โดยสามารถ

แสดงผลเป็นแบบ Contour Display และแบบ Tracing Display   
2.4 มีใบรายงานผลการตรวจที่แสดงรายละเอียดค่าการตรวจต่างๆ ได้ 
2.5 ใบรายงานผลการตรวจแสดงในรูปแบบของ Microsoft Word หรือ PDF ได้ 
2.6 สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือดีกว่าได้ 

3. คุณสมบตัทิางเทคนิค 
3.1 สามารถตรวจวัดและแสดงค่าต่างๆ ไม่น้อยกว่า มีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 สามารถแสดงค่า Anal Pressure ได ้
3.1.2 สามารถตรวจ Squeeze test ได ้
3.1.3 สามารถตรวจ Bear down test หรือ Push ได้ 
3.1.4 สามารถตรวจ Balloon Inflation หรือ Rectal Sensation Testing ได้ 
3.1.5 สามารถแสดงผล RAIR ได้ 
3.1.6 สามารถแสดงค่าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ดังนี้ 

- แสดงเป็นภาพ Contour กับกายวิภาคของระบบทางเดินอาหารส่วนปลายได้ 
- แสดงเป็นเส้นกราฟ กับกายวิภาคของระบบทางเดินอาหารส่วนปลายได้ 
- แสดงเป็นภาพ Contour และเส้นกราฟ กับกายวิภาคของระบบทางเดินอาหารส่วนปลายได้ 

3.1.7 มี Analysis Guide ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจให้สามารถท าได้ง่ายยิ่งขึ้น 
3.1.8 สามารถท าการวิเคราะห์ผลการตรวจแบบอัตโนมัติ แก้ไขและเลือกท ารายงานผลได้ตาม

ความต้องการ 
 

                   (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
          (     นางสาวชญานิษฐ์  ศิริไสย     ) 

        (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ    (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ         
      (    นายชุมพล  พีระทิพยมงคล    )                        (   นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก   ) 



 
3.2 มีสายตรวจส าหรับวัดแรงดันในทวารหนักเป็นแบบ Solid State ชนิดความละเอียดสูง โดยมี

ช่องรับสัญญาณแรงดันบริเวณ Anal ไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณและบริเวณ Rectum      
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

3.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.3.1 CPU ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า 
3.3.2 RAM ไม่น้อยกว่า 2GB หรือดีกว่า 
3.3.3 Window XP หรือดีกว่า พร้อมระบบปฏิบัติการที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ 
3.3.4 Hard disk ไม่น้อยกว่า 200GB หรือดีกว่า 
3.3.5 มี CD-RW / DVD-RW  
3.3.6 มี โปรแกรม Microsoft Word ที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ 
3.3.7 มี ช่อง USB 2 Port  
3.3.8 จอมอนิเตอร์สี ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว หรือดีกว่า 

 3.4  อุปกรณ์ประกอบการใช้งานกับเครื่องตรวจวัดแรงดัน 
                       3.4.1 เครื่องพิมพ์สี                                                               จ านวน 1 ชุด 
                       3.4.2 รถเข็น (Trolley)        จ านวน 1 คัน 
                       3.4.3 ชุดส ารองไฟฟ้าขนาด 1400 VA (UPS)      จ านวน 1 ชุด 

    4.    อปุกรณ์ประกอบการใช้งานรว่มประกอบดว้ย 
4.1     ชุดตรวจ หรือ Module วัดความเร็วกระแสประสาท Pudendal Nerve จ านวน 1 ชุด 

พร้อมอุปกรณ ์
4.2  ชุดตรวจ Biofeedback ส าหรับฝึก Pelvic Floor Retraining              จ านวน 1 ชุด 

   พร้อมอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ  
                   (    นางสาวชญานิษฐ์  ศิริไสย    ) 

        (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ    (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ         
       (   นายชุมพล  พีระทิพยมงคล   )                         (   นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก   ) 



5.   เงื่อนไขเฉพาะ 
5.1  อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
5.2  บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าทั้งหมดโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่ 

เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ ในระยะเวลาการรับประกัน ต้องส่งช่างเข้ามา
ดูแลบ ารุงรักษาทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง) พร้อมรายงานผลการบ ารุงรักษา และหลังจากหมดระยะ
ประกันแล้ว  ในปีที่ 1 – 3  ต้องบ ารุงรักษาแบบไม่รวมอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

ในปีที่ 4 – 8  ต้องคิดค่าบ ารุงรักษารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบไม่รวมอะไหล่ต่อปี  
ไม่เกิน 2% ของราคาชุดเครื่องตรวจที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พิจารณารับราคาแล้วในวันพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  

 โดยต้องเสนอราคาค่าบ ารุงรักษาหลังจากหมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยราคาที่เสนอเป็นราคา
ที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมค่าอะไหล่) ต่อปี ในวันที่ยื่นเสนอราคา 

5.3  มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
5.4  มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่ส ารองไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5.5  บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ต้องส่งผู้ที่มีความรู้มาสอนสาธิตการใช้งาน การแก้ไขเบื้องต้น         

แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจนสามารถใช้งานได้ 
5.6  ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการรับรองมาตรฐานของสินค้า ถ้าเป็นสินค้าจากต่างประเทศ    

ต้องแสดงเอกสารการน าเข้าสินค้าที่ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5.7  ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายระบุหัวข้อในเอกสารและแคตตาล็อคที่ระบุรายละเอียด ให้ตรงตาม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนดของทางราชการ 
5.8  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจ าหน่ายที่มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต 

สาขาของผู้ผลิต หรือเป็นผู้ผลิตโดยตรง 
5.9  ผู้เสนอราคา ต้องมีใบรับรองช่างผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิต 
 
 
 
 
 
 

                               (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ  
                    (   นางสาวชญานิษฐ์  ศิริไสย   ) 

       (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ    (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ         
      (   นายชุมพล  พีระทิพยมงคล    )                       (   นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก   ) 



5.10  เมื่อชุดเครื่องตรวจเกิดการช ารุดในปัญหาเดียวกันมากกว่า 2 ครั้ง (ในระยะประกัน) บริษัทที่ชนะ    
การเสนอราคา ยินดีเปลี่ยนชุดเครื่องตรวจให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยในระหว่างนี้ 
บริษัทที่ชนะการเสนอราคา ต้องน าชุดเครื่องตรวจส ารองมาให้ใช้งานไปก่อนจนกว่าจะน า      
ชุดเครื่องตรวจใหมม่าทดแทน 

5.11  เมื่อชุดเครื่องตรวจช ารุดใช้เวลาซ่อมมากกว่า 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่แจ้งบริษัทรับทราบ) บริษัทที่ชนะ
การเสนอราคา ต้องน าชุดเครื่องตรวจส ารองชนิดเดียวกันมาให้ใช้แทนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
   คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
 
   (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
           (       นางสาวชญานิษฐ์  ศิริไสย       ) 
 
   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
           (       นายชุมพล  พีระทิพยมงคล      ) 
 
   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ   

          (      นางสาวสุพัตรา  ทุมเมืองปัก     ) 
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