
 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
หุนฝกการฟงเสียงในรางกาย (ผูใหญ)  แบบ Advanced 

 
1.  ความตองการ    หุนฝกการฟงเสียงในรางกาย (ผูใหญ)  แบบ Advanced   จํานวน  1   ชุด 
 
2.  วัตถุประสงค 

     เปนหุนจําลองรางกายผูใหญพรอมระบบคอมพิวเตอรสําหรับการฝกตรวจรางกายดวยการฟงเสียง 
ในรางกาย ไดแก  เสียงปอด  เสียงหัวใจ  เสียงชองทอง และเสียงจากเสนเลือดใหญ  (Bruits)  ท่ีมีเคสตางๆ  
ท่ีหลากหลายสะดวกใหเลือกใชฝกการฟง  พรอมท้ังมีตัวอยางคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECGs)  
และภาพ Echocardiogram แบบเคลื่อนไหว  สําหรับบุคคลากรทางการแพทยและการพยาบาล  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูฝกทักษะไดรับประสบการณและเกิดความชํานาญกอนการปฏิบัติงานจริง 

 
3.  คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เปนหุนจําลองรางกายครึ่งตัวทอนบน ตั้งอยูในแนวตั้ง มีฐานรอง 
2.  ทํางานรวมกับคอมพิวเตอร laptop  ท่ีมีซอฟทแวรโดยเฉพาะสําหรับหุน 
3.  ซอฟทแวรมีประสิทธิภาพในการจําลองเสียงในรางกายเสมือนจริง และแสดงขอมูลอ่ืนๆ สําหรับการศึกษา ดังนี้ 
    3.1 จําลองเสียงในรางกายเสมือนจริง ไดแก เสียงหัวใจ เสียงการหายใจ เสียงทางเดินอาหาร และ เสียง     
           Bruits โดยมีใหเลือกไมนอยกวา 85 เสียง 
    3.2  มีตัวอยางเสียงจากรางกายคนจริงไมนอยกวา  20  เคส 
    3.3 สามารถแสดงกราฟเสียงหัวใจ (Phonocardiogram) เปนกราฟวิ่งแบบ real-time 
    3.4 สามารถแสดงคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) ได 
    3.5 มีไฟลวีดิโอแสดงอาการของเคสตาง ๆ  และการซักประวัติเปนภาษาอังกฤษ  
          ไมนอยกวา  20  เคส 
    3.6 มีตัวอยางภาพ Echocardiogram แบบเคลื่อนไหวไมนอยกวา  5  เคส 
4.  สามารถฝกฟงเสียงดวย Stethoscope ธรรมดาท่ัวไป โดยฟงไดท้ังดานหนาและดานหลังของตัวหุน 
5.  สามารถเชื่อมตอข้ึนจอโปรเจ็คเตอรและเชื่อมตอเสียงออกลําโพงได 
6.  ซอฟทแวรมีบทเรียนซ่ึงเปนคําอธิบายสําหรับเสียงตางๆ 
7.  สามารถปรับระดับความดังของเสียงแตละตําแหนงได 
8.  มีน้ําหนักเบาประมาณ  10  กิโลกรัม  สามารถเคลื่อนยายไปใชสอนในหองตางๆ ไดงาย 
9.  มีเสียงหัวใจไมนอยกวา 24 แบบ  เสียงการหายใจไมนอยกวา  24  แบบ  เสียงทางเดินอาหาร  
    ไมนอยกวา 15 แบบ  เสียงไมนอยกวา  Bruit  6  แบบ  และมีเสียงผสมของหัวใจและปอด  9  แบบ                   
    เปนอยางนอย  และมีเสียงใหเลือกรวมกันท้ังหมด  100  แบบ หรือมากกวา 
10. เสียงหัวใจและปอดมีตําแหนงการฟงท่ีหลากหลาย  
11. สามารถจําลองเสียง pneumonia และ pneumothorax ได  
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12.  มีชีพจรท่ีคอ (Carotid pulse) สามารถคลําได 
13.  มีบทเรียนประกอบการฝกฟงเสียงแตละเสียงโดยละเอียด 
 
อุปกรณประกอบ 
1. หุนจําลองสําหรับฟงเสียง              1   ตัว 
2. คอมพิวเตอร laptop พรอมซอฟทแวร                         1   ชุด 
3. คูมือประกอบการใชงาน               1   ชุด          
   

4. เง่ือนไขเฉพาะ 
1.  เปนสินคาใหม ไมเคยผานการสาธิตหรือถูกใชงานมากอน 
2.  รับประกันคุณภาพสินคา  1  ป 
3.  กําหนดสงมอบสินคาภายใน  90  วัน 
 

5. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน 

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา 
ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 10. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
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                 ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามท่ีเง่ือนไขกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 
            สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง  กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคา
มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

(2)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคา 
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  เวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร  กําหนดใหผูเขารวมรายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
                       ท้ังนี้   “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม”  หมายความวา  กิจการรวมคาท่ี                  
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
  11. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  12. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government  Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 
 6.  สถานท่ีดําเนินการติดตั้ง 
              ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ  ชลประทาน  ถนนติวานนท  ตําบลบางตลาด  อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
 

7. ระยะเวลาสงมอบ 
             90   วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 
8. วงเงินในการจัดหา (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) 

         1,450,000.-   บาท  (หนึ่งลานสี่แสนหาหม่ืนบาทถวน) 
 

9.  วงเงินราคากลาง      
                        1,590,000.-  บาท  (หนึ่งลานหาแสนเกาหม่ืนบาทถวน)        
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10.  หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ 
       งานพัสดุ   ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ  ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถานท่ี
ติดตอและขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม  หรือขอเสนอแนะวิจารณ   หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเปดเผยตัวไดท่ี 

 
1. ทางไปรษณีย 

        งานพัสดุ  ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ  ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
        222  หมู 1  ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด    
        อําเภอปากเกร็ด    จังหวัดนนทบุรี   11120 

2.  E-mail inventory_ridhosp@hotmail.com 
 
 
 
 
                                               ลงชื่อ  .................................................... ประธานกรรมการ 
                                                     (นายแพทยธนกร   ลักษณสมยา) 
 
 
                                               ลงชื่อ  .................................................... ประธานกรรมการ 
                                                     (แพทยหญิงพูนสุข   พิชัยเวชกุล) 
 
 
                                               ลงชื่อ  .................................................... ประธานกรรมการ 
                                                      (นายแพทยจิรวัฒน    เชี่ยวเฉลิมศรี) 
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