
แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์เคร่ืองส่องคอและหลอดลม Laryngoscope (จำนวน ๑ เคร่ือง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง ๔ มิถุนายน ๒๔๖๓
ราคา ๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง
๑. บริษัท หวังดีวัฒนา จำกัด 
๒. หจก.ร่วมเจริญยงค์ 
๓. บริษัท บี.โอ.เฮลท์ แคร์ จำกัด

๖. รายซ่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นางวันฑนา ปรีดาศักด้ี นายแพทย์ชำนาญการ 
๖.๒ นางเกวลี เล้งเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖.๓ นางทิพรัตน์ ห่อหุ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
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รายละเอยดและคุณลกษณะเฉพาะ 
เครื่องส่องคอและหลอดลม (Laryngoscope)

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
๑.๑ เป็นขุดเคร่ืองมือสำหรับส่องตรวจหลอดลมใช้ประกอบในการตรวจโรค

๒. คุณสมบัติท่ัวไป
๒.๑ เป็นขุดเคร่ืองมือส่องตรวจหลอดลมให้แลงสว่างโดยระบบ FIBER OPTIC พร้อมแท่นชาร์จและ 
๒.๒ ด้ามสามารถใช้กับถ่านไฟฉายชนาดกลาง (Size 0  ๒ ก้อนได้

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค
๓.๑ หลอดไฟเป็นหลอด LED ๓.๕V ติดอยู่ในด้ามถือ(แANDLE)Wความสว่างมากกว่า ๒๐,๐๐๐ LUX 
๓.๒ สวิทซ์จะทำงานเมือประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือแสงสว่างจะสองผ่านแผ่นส่อง 

ตรวจโดยระบบ FIBER OPTIC
๓.๓ ด้ามถือเป็นโลหะซุบโครเม่ียม และแผ่นสองตรวจเป็น Stainless steel 
๓.๔ ด้ามถือสามารถถอดได้ ๒ ข้าง ท้ังหัวและท้ายเพ่ือสะดวกใบการเปล่ียนถ่านและหลอดไฟ ฝาปิด 

เป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา 
๓.(ะ สามารถใช้ประกอบกับขุดส่องตรวจหลอดลมท่ีเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลได้ทุกย่ีห้อ 
๓.๖ ชาร์จไฟโดยใช้แท่นชาร์จช่ีงมืไฟแสดงสถานการณ์ชาร์จ
๓.๗ แผ่นส่องตรวจในขุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้สามขนาด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER OPTIC

สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
๓.๗.๑ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๒ สำหรับเด็กโต จำนวน ๑ อัน 
๓.๗.๒ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๓ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน 
๓.๗.๓ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๔ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน 
๓.๗.๔ แผ่นส่องตรวจแบบตรง เบอร์ ๐ สำหรับเด็ก จำนวน ๑ อัน 
๓.๗.๔ แผ่นส่องตรวจแบบตรง เบอร์ ๑ สำหรับเด็ก จำนวน ๑ อัน

๔. แท่นชาร์จ รุ่น ri-char§er® L
๔.๑ สามารถชาร์จถ่านได้ ๒ ท่ีพร้อมกัน โดยถ่านต้องใสในด้าม สามารถใช้ได้ท้ังด้ามกลาง (ขนาดถ่าน 

กลาง 0  และด้ามเล็ก (ถ่านขนาดเล็ก AA) ในซ่องมี Adapter มาให้ ถ้าใส่ด้ามเล็กจะพอดีซ่อง 
๔.๒ แท่นชาร์จมีไฟแสดงสถานการณ์ชาร์จ คือ สีเหลืองกำลังชาร์จ สีเขียว คือ ประจุเต็ม 
๔.๓ แท่นชาร์จมีอุปกรณ์ยึดติดกับผนังได้

๔. ถ่านชาร์ทไฟได้ (ri-accu®)L เป็นชนิดลิเทียมไอออน 
๖. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๖.๑ แท่นชาร์จ ri-char§er® L จำนวน ๑ ขุด
๖.๒ ถ่านชาร์จไฟได้ ri-accu® L จำนวน ๑ ก้อน
๖.๓ กล่องเก็บอุปกรณ์แบบ ๔ ช้ิน จำนวน ๑ ใบ
๖.๔ คู่มีอการใช้งาบเป็นภาษาไทยและภา,ยาอังกฤษ อย่างละ ๑ ขุด

กรรมการ



- ๒ -
๗. เง่ือนไขเฉพาะ

๗.๑ ต้องเปีนเคร่ืองใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการผีเกสอนวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้ จนกว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้อย่าง 

ถูกต้องมีคู่มือการใช้งาน คู่มือการแสดงการแก้ไขเบ้ืองต้นและวิธีการตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
ประจำวันสำหรับผู้ใช้ติดหรือแขวนไว้กับตัวเคร่ือง

๗.๓ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี ท้ังค่าบริการ ค่าอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเคร่ืองโดย 
ไม่นับรวมวันท่ีเคร่ืองเสีย พร้อมท้ังมืการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองทุกๆ ๖ เดือน พร้อมส่งแผนการเช้า 
ตรวจเช็คเคร่ืองในวันล่งมอบเคร่ือง หากเคร่ืองชำรุดภายใน ๑ เดือนนับจากวันเร่ิมใช้งานคร้ังแรก 
บริษัทต้องเปล่ียนเคร่ืองใหม่ และเม่ือมืปีญหาในระยะเวลาประกันทางบริษัทยินดีซ่อมแซมหรือ 
เปล่ียนแปลงอุปกรณ์ให้เดยไม่คิดมูลค่า และหากผู้เสนอราคาจะเช้ามาตรวจเช็คสภาพเคร่ือง จะต้อง 
มีหนังสือขอเช้ามาตรวจเช็คโดยส่งถึงหน่วยงานก่อนไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๗.๔ กรณีเคร่ืองมืปีญหา เม่ือทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ติดต่อไป บริษัทๆ จะติดต่อกลับมาภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
และจะจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๓ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไมได้ภายใน 
ระยะเวลา ๗ วันนับจากวันท่ีเคร่ืองเสีย ทางบริษัทฯ ยินดีนำเคร่ืองสำรองท่ีมืคุณภาพดืกว่าหรือ 
เทียบเท่ามาติดต้ังให้ทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ใช้ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ 

๗.๔ หากเคร่ืองมือชำรุดจะต้องมืซ่างเช้ามาซ่อมเคร่ืองได้เสร็จภายใน ๗ วัน หากไม่สามารถซ่อมเคร่ืองได้ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด หรือซ่อมเกิน ๒ คร้ังในอาการเดิมหรืออาการใกล้เคียงแล้วยังใช้การไมได้จะต้อง 
เปล่ียนเคร่ืองใหม่ให้ในระยะประกันคุณภาพ

๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องเขียนหัวข้อตัวเลขของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามท่ีประกาศลงในแค็ตตาล๊อก 
ท่ีเสนอให้ถูกต้องครบถ้วน และกรณีตังกล่าวถึอเปีบสาระสำคัญในการพิจารณา

ราคากลางเคร่ืองละ ๒๖,๓๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลงข่ือ, 

ลงข่ือ

................ว่ฬM .................
(นางวันทนา ปรีดาคักด้ี)

Ik:...t...
.ประธานกรรมการ

กรรมการ
(นางเกวลี เล้งเสน) 

ลงข่ือ...........น่. 
(นางทิพรัตน์ ห่อทุ้ม)
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