




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ืออุปกรณ์ท่อถ่างขยายชนิดโลหะ จ านวน 4 รายการ                                     .      
                                                                                                                            .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย          กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                   .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                       .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          1,417,750.00                             บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                  2 มีนาคม ๒๕64                        . 
    เป็นเงิน          1,417,750.00            บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)               -                บาท 
    4.1 ท่อถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดีชนิดโลหะ จ านวน 25 เส้น   เป็นเงินเส้นละ 24,610 บาท          . 
    4.2 ท่อถ่างขยายหลอดอาหารชนิดโลหะ จ านวน 20 เส้น        เป็นเงินเส้นละ 24,610 บาท         . 
    4.3 ท่อถ่างขยายล าไส้ใหญ่ชนิดโลหะ จ านวน 5 เส้น เป็นเงินเส้นละ 31,030.00 บาท                .  
    4.4 ท่อถ่างขยายล าไส้เล็กชนิดโลหะ จ านวน 5 เส้น เป็นเงินเส้นละ 31,030.00 บาท                 .      
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด                                                      . 
    5.2   บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด                                                                    . 
    5.3   บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด                                                                            . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางสาวชญานิษฐ์     ศิริไสย                ต าแหน่ง       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ             . 
                                                                              ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม           . 
    6.2  นายชุมพล           พีระทิพยมงคล      ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              . 
                                                                              ด้านการพยาบาล                          . 
    6.3  นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศิริ                ต าแหนง่       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              . 
                                                                              ด้านการพยาบาล                          . 
    6.4  นายฐาปกรณ์          สิริพัฒน์วัฒนกุล    ต าแหนง่       พยาบาลวิชาชีพปฎิบัตกิาร                  . 
    6.5  นายศุภวิชญ์           กาญจนะ             ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพปฎิบัตกิาร              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
.                                                                                                         
.                  

 

 

 
     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

           (นางสาวชญานิษฐ์     ศิริไสย)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
               (นายชุมพล     พีระทิพยมงคล)                             (นางสาวธัญญาภัทร์   เสาศิริ)    

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
              (นายฐาปกรณ์    สิริพัฒน์วัฒนกุล)                              (นายศุภวิชญ์   กาญจนะ)    
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ท่อถ่างขยายชนิดโลหะ  
จ านวน 4 รายการ  

 
ความต้องการ 

เป็นอุปกรณส์ ำหรับตรวจรักษำโรคระบบทำงเดินอำหำรทำงเดินน  ำดีและตับอ่อน ซึ่งใช้ร่วมกับกล้อง
ส่องตรวจระบบทำงเดินอำหำรและกล้องส่องตรวจทำงเดินน  ำดีและตับอ่อน ตำมรำยกำรดังนี  
1. ท่อถ่ำงขยำยท่อทำงเดินน  ำดีชนิดโลหะ จ ำนวน 25 เส้น  
2. ท่อถ่ำงขยำยหลอดอำหำรชนิดโลหะ  จ ำนวน 20 เส้น  
3. ท่อถ่ำงขยำยล ำไส้ใหญ่ชนิดโลหะ จ ำนวน  5 เส้น  
4. ท่อถ่ำงขยำยล ำไส้เล็กชนิดโลหะ  จ ำนวน  5 เส้น 
 
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

เป็นอุปกรณ์ส ำหรับตรวจรักษำผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในระบบทำงเดินอำหำร ทำงเดินน  ำดีและตับอ่อน    
ซึ่งใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทำงเดินอำหำรและทำงเดินน  ำดี 
 
คุณสมบัติท่ัวไป 
อุปกรณ์สำมำรถใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจของสถำบันฯได้ 
อุปกรณ์บรรจุในซอง Sterile พร้อมใช้งำนได้ทันที 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ท่อถ่างขยายทางเดินน  าดีชนิดโลหะ แบบ Wallflex หรือ D type หรือ S type  
   Stent  

1.1 ท ำจำกวัสดุโลหะ Elgiloy หรือ Platinol หรือ Nitinol  สำนเป็นตำข่ำยโค้งงอได้ 
1.2 มีขีดทึบบริเวณ stent อย่ำงน้อย 2 จุด หรือตลอดควำมยำวของ stent หรือเป็นชนิดที่สำมำรถ

มองเห็นทั งตัว stent ได้ภำยใต้ x-ray   
1.3 มีขนำดควำมยำว ไม่น้อยกว่ำ 60 มม. และมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 10 มม.  
1.4 มีกำรหุ้ม polyurethane หรือ slilcone ด้ำนนอก ทั งบำงส่วน หรือ หุ้มตลอด หรือไม่มีกำรหุ้มตำม

ข้อบ่งชี แนวทำงกำรรักษำ 
 

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

  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
            (นายชุมพล    พีระทพิยมงคล)                                   (นางสาวธัญญาภทัร์   เสาศิริ)    

  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
          (นายฐาปกรณ์    สิริพฒัน์วฒันกุล)                                  (นายศุภวชิญ์   กาญจนะ)    
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  Delivery System 
1.1 ขนำด Catheter ไม่มำกกว่ำ 10.5 เฟรนซ์ มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 160 ซม. สำมำรถใช้ร่วมกับกล้อง 

ส่องตรวจ ขนำด Working channel ไม่น้อยกว่ำ 3.2 มม. ได้ และใช้ร่วมกับลวดน ำทำงขนำด 
0.0025-0.035 นิ วได้  

1.2 มีขีดทึบที่ Delivery Catheter อย่ำงน้อย 2 จุด โดยบ่งบอกต ำแหน่งหัว-ท้ำยของ stent ขณะที่ยัง 
ไม่ถูกกำง และมีเครื่องหมำย บ่งบอกต ำแหน่งสุดท้ำยที่ยังสำมำรถเก็บคืน Stent ได ้ 

    
2.ท่อถ่างขยายหลอดอาหารชนิดโลหะ (Esophageal Metal Stent) 
  Stent   

     2.1 ท ำจำกวัสดุ Nitinol สำนกันเป็นตำข่ำยช่องเล็กๆ ด้วยเส้นลวดเพียงเส้นเดียว สำมำรถโค้งงอเข้ำกับ 
          กำรบีบตัวของหลอดอำหำรได้ 
     2.2 มีขีดทึบบริเวณ stent อย่ำงน้อย 2 จุด หรือเป็นชนิดที่สำมำรถมองเห็นทั งตัว stent ได้ชัดเจนภำยใต้ x-ray 
     2.3 ควำมยำวของ Stent ไม่น้อยกว่ำ 6 ซม.  
     2.4 มีชนิดที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้ม ไดแ้ก่ โพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือ ซิลิโคน แบบมีวัสดุห่อหุ้มบำงส่วน 
          และมีวัสดุ หุ้มทั งตัว Stent เพ่ือให้เหมำะกับกำรรักษำ 
     2.5 ปลำยด้ำนบน (Proximal End) ของ Stent บำนออก ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 23 มม.  
          สว่นที่เหลือขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 18 มม.  
 

  Delivery System 
     2.6 ขนำด Catheter ไม่มำกกว่ำ 18.5 เฟรนช์ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 100 ซม. 
     2.7 มีขีดทึบบอกต ำแหน่งหัว ท้ำย ของ stent ขณะยังไม่ได้ถูกกำง อย่ำงน้อย 2 จุด และต ำแหน่งสุดท้ำย   
          สำมำรถเก็บคืน stent แม้ถูกกำงไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 30% 
 
 
 

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

  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
            (นายชุมพล    พีระทพิยมงคล)                                   (นางสาวธัญญาภทัร์   เสาศิริ)    

  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
          (นายฐาปกรณ์    สิริพฒัน์วฒันกุล)                                  (นายศุภวชิญ์   กาญจนะ)    
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3. ท่อถ่างขยายล าไส้ใหญ่ชนิดโลหะ 
    Stent  

3.1 ท ำจำกวัสดุ Nitinol สำนกันเป็นตำข่ำยช่องเล็กๆ มีควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถโค้งงอเข้ำกับลักษณะของ
ล ำไส้ได้ 

3.2 มีขีดทึบบริเวณ stent อย่ำงน้อย 2 จุด หรือเป็นชนิดที่สำมำรถมองเห็นทั งตัว stent ได้ชัดเจนภำยใต้ x-ray 
3.3 ขนำดควำมยำวของ Stent มีให้เลือกไม่น้อยกว่ำ 6 ซม. 
3.4 มีกำรหุ้ม polyurethane หรือ slilcone ด้ำนนอก ทั งบำงส่วน หรือ หุ้มตลอด หรือไม่มีกำรหุ้มตำมข้อ

บ่งชี แนวทำงกำรรักษำ 
3.5 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 20 มม. 

 
    Delivery System 

3.6 ขนำด Catheter ไม่มำกกว่ำ 10.5  เฟรนซ์ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 230 ซม. สำมำรถใช้ร่วมกับกล้อง
ส่องตรวจขนำด Working Channel ไม่น้อยกว่ำ 3.7 มม. ได ้

3.7 มีขีดทึบที่ Delivery Catheter โดยบ่งบอกต ำแหน่งของ Stent เมื่อถูกกำงหมดแล้ว  
(Post-deployment marker band) และต ำแหน่งสุดท้ำยที่ยังสำมำรถเก็บคืน Stentได้  
(Limit marker band) แม้จะถูกกำงไปแล้ว ไมน่้อยกว่ำ 30 %  

 
 
 
 

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

  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
            (นายชุมพล    พีระทพิยมงคล)                                   (นางสาวธัญญาภทัร์   เสาศิริ)    

  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
          (นายฐาปกรณ์    สิริพฒัน์วฒันกุล)                                  (นายศุภวชิญ์   กาญจนะ)    
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4. ท่อถ่างขยายล าไส้เล็กชนิดโลหะ   
    Stent  
    4.1 ท ำจำกวัสดุ Nitinol สำนกันเป็นตำข่ำยช่องเล็กๆ มีควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถโค้งงอเข้ำกับลักษณะของล ำไส้ได้ 
    4.2 มีขีดทึบบริเวณ stent อย่ำงน้อย 2 จุด หรอืเป็นชนิดที่สำมำรถมองเห็นทั งตัว stent ได้ชัดเจนภำยใต้ x-ray 

4.3 ขนำดควำมยำวของ Stent มีให้เลือกไม่น้อยกว่ำ 6 ซม. 
4.4 มีกำรหุ้ม polyurethane หรือ slilicone ด้ำนนอก ทั งบำงส่วน หรือ หุ้มตลอด หรือไม่มีกำรหุ้มตำม

ข้อบ่งชี แนวทำงกำรรักษำ 
4.5 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 20 มม. 

 
Delivery System 

4.6 ขนำด catheter ไม่มำกกว่ำ 10  เฟรนซ์ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 230 ซม. สำมำรถใช้ร่วมกับกล้องส่อง
ตรวจขนำด Working Channel ไม่น้อยกว่ำ 3.7 มม. ได้ 

4.7 มีขีดทึบที่ Delivery Catheter โดยบ่งบอกต ำแหน่งของ Stent เมื่อถูกกำงหมดแล้ว  
    (Post-deployment marker band) และต ำแหน่งสุดท้ำยที่ยังสำมำรถเก็บคืน Stentได้ (Limit    
    marker band) แม้จะถูกกำงไปแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 30 %  

 
เงื่อนไขเฉพาะ 

1. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
2. บรรจุในซองปรำศจำกเชื อ  
3. รับประกันคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่รับมอบ 
4. ระยะเวลำส่งมอบภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

 
 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. .........ประธำนกรรมกำร 
      (  นำงสำวชญำนิษฐ์    ศิริไสย             ) 
   (ลงชื่อ) ..........................................................................กรรมกำร 
      (  นำยชุมพล        พีระทิพยมงคล   ) 
   (ลงชื่อ) ..................................................................... .....กรรมกำร 

(  นำงสำวธัญญำภัทร์   เสำศิริ     ) 
(ลงชื่อ) ....................................................................... ...กรรมกำร 

      (  นายฐาปกรณ์        สิริพัฒน์วัฒนกุล  ) 
   (ลงชื่อ) ........................................................................ ..กรรมกำร 
      (  นายศุภวิชญ์        กาญจนะ     ) 
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