




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ  ซื้อเตียงส าหรับท าหัตถการแบบเคลื่อนย้ายได้และสามารถ x-ray ผ่าน C arm ได ้      .  
     (C arm Imaging) จ านวน 2 เตียง                                                                             . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก                               . 
ส่วนราชการ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       560,000.00       บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.          25 กุมภาพันธ์ 2564                             . 
เป็นเงิน              498,000.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1   บริษัท อนาไลซ์ บิสซิเนส จ ากัด                              . 
5.2   บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด                                         .   
5.3   บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด                .                                                         
.6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1    นางปารณีย ์ รัตนภาสุร   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                   . 
                                                                 ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด                        .   
6.2    นางโชติรส วงศ์สายเชื้อ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                          .                     
                                 ด้านการพยาบาล                                      . 
6.3    นางวาสนา ยิ้มแย้มโอฐ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                          . 
.                                  ด้านการพยาบาล                                      . 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเตียงส าหรับท าหัตถการแบบเคลื่อนย้ายได้และสามารถ x-ray 
ผ่าน C arm ได้ (C arm Imaging) จ านวน 2 เตียง 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นเตียงส ำหรับเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย ชนิดท ำหัตถกำรได้บนเตียง และ X-ray ผ่ำนได้ (C-Arm Imaging) 
สำมำรถเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยได้สะดวกปลอดภัย และช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วย และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ได้ด ี

2. คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.1 โครงสร้ำงของเตียง 
  2.1.1 โครงสร้ำงของเตียงผลิตจำกโลหะ เคลือบด้วยสีฝุ่นอบ (Powder coating) เพ่ือให้
พ้ืนผิวมีควำมทนทำนในกำรใช้งำน และสำมำรถท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 
  2.1.2 เตียงมีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 750 มม. ขณะยกรำวกั้นเตียงขึ้น และควำมยำว
ทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2,100 มม.  
  2.1.3 สำมำรถรองรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 250 กิโลกรัม (Safe working load) ซึ่งเตียง
สำมำรถท ำงำนได้เป็นปกติ 
  2.1.4 รำวกั้นเตียง (Transfer board) มีลักษณะเป็นแผ่นทึบ ผลิตจำกพลำสติกชนิดพอลิโพรไพลีน 
(Polypropylene) มีระบบล็อค 2 ชั้น เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยให้กับผู้ป่วย โดยปุ่มล็อค-ปลดล็อค จะอยู่บริเวณ
ด้ำนล่ำงส่วนปลำยเตียงของรำวกั้น เพ่ือป้องกันผู้ป่วยปลดล็อคเอง และออกแบบเพ่ือป้องกันไม่ให้มือหรือแขนผู้ป่วย 
รอดออกมำได้ 
  2.1.5 รำวกั้นเตียงสำมำรถปรับขึ้น-ลง และสำมำรถปรับให้อยู่ในแนวขนำนกับพ้ืน เพ่ือใช้ใน
กำรท ำหัตถกำรผู้ป่วย รำวกั้นเตียงรองรับน้ ำหนักได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
  2.1.6 สำมำรถ X-ray ผ่ำนพ้ืนเตียงได้ (C-Arm Imaging)  
  2.1.7 มีช่องส ำหรับเสียบเสำน้ ำเกลือติดตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ของเตียง 
  2.1.8 มีตัวเลขบอกระดับขององศำส ำหรับท่ำยกแผ่นหลัง อยู่ที่บริเวณรำวกั้นเตียงทั้ง 2 ข้ำง 
  2.1.9 มีชุดกันกระแทก ติดตั้งอยู่ 4 มุมของเตียง (Corner Bumper) 
 2.2 ระบบควบคุมกำรปรับเตียง 
  2.2.1 ปรับท่ำยกแผ่นหลัง (Back raise) ได้ไม่น้อยกว่ำ 0-90 องศำ โดยใช้ระบบ Gas spring 
  2.2.2 ปรับระดับควำมสูง-ต่ ำ ของเตียง (Hi-Lo adjustment) ได้ไม่น้อยกว่ำ 560 มม. ถึง 
890 มม. ด้วยระบบไฮโดรลิค โดยใช้แป้นเหยียบส ำหรับปรับระดับ 
  2.2.3 ปรับท่ำหัวเตียงต่ ำเท้ำสูง-หัวเตียงสูงเท้ำต่ ำ (Trendelenburg/Reverse Trendelenburg) 
ได้ไม่น้อยกว่ำ ±18 องศำ ด้วยระบบไฮโดรลิค โดยใช้แป้นเหยียบส ำหรับปรับระดับ 
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  2.2.4 ปรับท่ำยกเข่ำ (Knee raise) ได้ไม่น้อยกว่ำ 0-30 องศำ โดยใช้ด้ำมจับแบบมือหมุน 
  2.2.5 มีแป้นเหยียบไม่น้อยกว่ำ 2 จุด เพ่ือปรับระดับควำมสูง-ต่ ำ และหัวเตียงต่ ำเท้ำสูง-หัว
เตียงสูงเท้ำต่ ำ 
 2.3 กำรเคลื่อนย้ำยเตียง 
  2.3.1 มีคำนเหยียบติดตั้งอยู่ที่มุมของเตียงทั้ง 4 ด้ำน สำมำรถปรับได้ 3 ต ำแหน่ง  คือ ระบบ
กำรล็อค 4 ล้อ (Lock), กำรเคลื่อนย้ำยในแนวอิสระ (Free) และกำรเคลื่อนย้ำยด้วยกำรบังคับแนว (Steer) 
  2.3.2 มีระบบควบคุมแบบ 5 ล้อ โดยล้อที่มุมทั้ง 4 ของเตียงมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 
20 ซม. และมีระบบล้อท่ี 5 เพื่อช่วยควบคุมกำรเข็นในแนวตรง และช่วยผ่อนแรงผู้เข็น 
  2.3.3 มีด้ำมจับส ำหรับเข็น สำมำรถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งำน 

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
 3.1 เสำน้ ำเกลือพร้อมตะขอแขวน 4 ขอ ชนิดปรับระดับได้   จ ำนวน 2 ชุด/เตียง 
 3.2 ที่นอนผลิตจำก Urethane Foam ขนำดพอดีและผลิตภัณฑ์เดียวกับเตียง จ ำนวน 1 ชุด/เตียง 
 3.3 สำยรัดผู้ป่วย        จ ำนวน 2 ชุด/เตียง 
 3.4 อุปกรณ์ใส่ถังออกซิเจน      จ ำนวน 1 ชุด/เตียง 

4. เงื่อนไขเฉพาะ 
 4.1 เป็นสินค้ำใหม่ท่ีไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
 4.2 มีคู่มือกำรใช้งำน (Instruction Manual) ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด 
 4.3 รับประกันคุณภำพเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี นับถัดจำกวันทีร่ับมอบ 
 4.4 ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือรับรองกำรแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือ
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสำรมำแสดงในวันยื่นเอกสำร 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
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