




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ     จัดซื้อหลอดเลือดและอุปกรณ์เจาะเลือด จ านวน 8 รายการ                                .  
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  งานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ กลุ่มงานพยาธวิิทยาคลินกิและเทคนิคการแพทย์                                                                                                
ส่วนราชการ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                             . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร           1,002,140.00        บาท           
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                8 ตุลาคม 2563                            . 
เป็นเงิน       1,002,140.00              บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                     บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด                                   .       
5.2  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินเทร็ชเชอร์                                           . 
5.3  บริษัท คิว.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                 . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1 นายอนุพงษ์    ไชยมูล         ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ             .  
                                                              ด้านบริการทางวิชาการ                             . 
6.2 นางสาววาสิณี    ปรัชญานันทกุล ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ                     . 
             ด้านบริการทางวิชาการ                             . 
6.3 นางสาวบัณฑิตา  สีสังข์                ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ                     .. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (   นายอนพุงษ์  ไชยมูล ) 
  

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (  นางสาววาสิณี  ปรัชญานันทกุล ) 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 ( นางสาวบัณฑิตา  สีสังข์ ) 
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รายการจัดซื้อหลอดเลือดและอุปกรณเ์จาะเลอืด จ านวน 8 รายการ 
 

อันดบั
ที ่

รายการ จ านวน ราคาหนว่ย
ละ 

ราคารวม 

1 Tube clot 13 x 75 mm (4 ml) 9,000 (หลอด) 3.00 บาท 27,000.00 
2 Tube clot 13 x 100 mm (6 ml) 140,000 (หลอด) 3.00 บาท 420,000.00 
3 Tube EDTA 13 x 75 mm (3 ml) 70,000 (หลอด) 3.00 บาท 210,000.00 
4 Tube EDTA 13 x 100 mm (6 ml) 3,000 (หลอด) 3.50 บาท 10,500.00 
5 Tube 3.2% Sodium citrate 13 x 75 mm 7,000 (หลอด) 3.60 บาท 25,200.00 
6 เข็มสองปลาย 50,000 (อัน) 3.00 บาท  150,000.00 
7 เข็มสองปลายแบบเห็นเลือด 28,000 (อัน) 4.28 บาท 119,840.00 
8 Sticker ติดหลอดเลือด  180 (ม้วน) 220 บาท 39,600.00 
 - หนึง่ล้านสองพันหนึง่ร้อยสีส่บิบาทถว้น - 1,002,140.00 
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 ( นางสาวบัณฑิตา  สีสังข์ ) 
 

 

 

 



 
 

รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของหลอดเลอืดและอปุกรณ์เจาะเลือด จ านวน 8 รายการ 

1. คุณลักษณะเฉพาะหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ Tube clot 13x75 mm 
 1.1 เป็นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้อ แบบสุญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือด
       ในปริมาณท่ีได้ก าหนดแน่นอน 
 1.2 หลอดมีขนาด 13x75 mm. บรรจุเลือดได้ปริมาตร 4 ml. 
 1.3 ฝาปิดหลอดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียวเพ่ือให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่ายเมื่อใช้
      ร่วมกับเครื่องติดฉลากอัตโนมัติ ชั้นในเป็นยางปิดได้สนิทป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ 
      สามารถป้องกันการสัมผัสเลือดหรือละอองของเลือดในขณะเปิด-ปิดฝาหลอด 
 1.4 หลอดเป็นพลาสติก PET แข็งแรงทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพ้ืน 
 1.5 สีของฝาหลอดเป็นสีแดง 
 1.6 เป็นหลอดที่มี CLOT ACTIVATOR ส าหรับเก็บ CLOTTED BLOOD 
 1.7 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจ าแนกสีตามสีฝาหลอด ระบุ Lot No. , วันหมดอาย ุ
 1,8 มีขีดบอกปริมาตร พร้อมตัวเลขบอกปริมาตรติดอยู่ที่ข้างหลอด 
 1.9 มีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของสินค้า 
 1.10 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า 
 1.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE mark 
 1.12 ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 1.13 บริษัทฯ ผู้จัดจ าหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015   

2. คุณลักษณะเฉพาะหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ Tube clot 13x100 mm 
 2.1 เป็นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้อ แบบสุญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือด
       ในปริมาณท่ีได้ก าหนดแน่นอน 
 2.2 หลอดมีขนาด 13x100 mm. บรรจุเลือดได้ปริมาตร 6 ml. 

2.3 ฝาปิดหลอดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียวเพ่ือให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่ายเมื่อใช้     
 ร่วมกับเครื่องติดฉลากอัตโนมัติ ชั้นในเป็นยางปิดได้สนิทป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ
 สามารถป้องกันการสัมผัสเลือดหรือละอองของเลือดในขณะเปิด-ปิดฝาหลอด 
2.4 หลอดเป็นพลาสติก PET แข็งแรงทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่น           
 หรือตกลงพื้น 
2.5 สีของฝาหลอดเป็นสีแดง 
 

ลงชื่อ                                             .ประธานกรรมการ 
    (นายอนุพงษ์  ไชยมูล)  
ลงชื่อ                                       กรรมการ      ลงชื่อ                                       กรรมการ 
      (นางสาววาสิณี  ปรัชญานันทกุล)                             (นางสาวบัณฑิตา  สีสังข์) 
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2.6 เป็นหลอดที่มี CLOT ACTIVATOR ส าหรับเก็บ CLOTTED BLOOD                           
2.7 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดท่ีสามารถจ าแนกสีตามสีฝาหลอด ระบุ Lot No. , วันหมดอาย ุ 
2.8 มีขีดบอกปริมาตร พร้อมตัวเลขบอกปริมาตรติดอยู่ที่ข้างหลอด 
2.9 มีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของสินค้า       
2.10 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า 
2.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE mark 
2.12 ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2.13 บริษัทฯ ผู้จัดจ าหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015   

3. คุณลักษณะเฉพาะหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ Tube EDTA 13x75 mm 
3.1 เป็นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้อ แบบสุญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือด     
      ในปริมาณท่ีได้ก าหนดแน่นอน 
3.2 หลอดมีขนาด 13x75 mm. บรรจุเลือดได้ปริมาตร 3 ml. 
3.3 มีขีดบอกปริมาตร พร้อมตัวเลขบอกปริมาตรติดอยู่ที่ข้างหลอด 
3.4 ฝาปิดหลอดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียวเพ่ือให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่ายเมื่อใช้
 ร่วมกับเครื่องติดฉลากอัตโนมัติ ชั้นในเป็นยางปิดได้สนิทป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ
 สามารถป้องกันการสัมผัสเลือดหรือละอองของเลือดในขณะเปิด-ปิดฝาหลอด   
3.5 หลอดเป็นพลาสติก PET แข็งแรงทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่น       
 หรือตกลงพื้น 
3.6 สีของฝาหลอดเป็นสีม่วง 
3.7 เป็นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA K3 พ่นเป็นละอองฝอยทั่วหลอด 
3.8 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดท่ีสามารถจ าแนกสีตามสีฝาหลอด, ระบุ Lot No. , วันหมดอาย ุ 
3.9 มีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของสินค้า       
3.10 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า 
3.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE mark 
3.12 ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.13 บริษัทฯ ผู้จัดจ าหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015   

 
 

ลงชื่อ                                             .ประธานกรรมการ 
    (นายอนุพงษ์  ไชยมูล)  

ลงชื่อ                                       กรรมการ      ลงชื่อ                                       กรรมการ 
      (นางสาววาสิณี  ปรัชญานันทกุล)                             (นางสาวบัณฑิตา  สีสังข์) 
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4. คุณลกัษณะเฉพาะหลอดเก็บเลือดระบบสญุญากาศ Tube EDTA 13x100 mm 

4.1 เป็นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้อ แบบสุญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือด 
      ในปริมาณท่ีได้ก าหนดแน่นอน 
4.2 หลอดมีขนาด 13X100 mm. บรรจุเลือดได้ปริมาตร 6 ml. 
4.3 มีขีดบอกปริมาตร พร้อมตัวเลขบอกปริมาตรติดอยู่ที่ข้างหลอด 
4.4 ฝาปิดหลอดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียวเพ่ือให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่าย          
 เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องติดฉลากอัตโนมัติ ชั้นในเป็นยางปิดได้สนิทป้องกันการรั่วซึมของของเหลว     
 และอากาศสามารถป้องกันการสัมผัสเลือดหรือละอองของเลือดในขณะเปิด-ปิดฝาหลอด   
4.5 หลอดเป็นพลาสติก PET แข็งแรงทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่น       
 หรือตกลงพื้น 
4.6 สีของฝาหลอดเป็นสีม่วง 
4.7 เป็นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA K3 พ่นเป็นละอองฝอยทั่วหลอด 
4.8 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดท่ีสามารถจ าแนกสีตามสีฝาหลอด, ระบุ Lot No. , วันหมดอาย ุ 
4.9 มีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของสินค้า       
4.10 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า 
4.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE mark 
4.12 ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
4.13 บริษัทฯ ผู้จัดจ าหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015   

5. คุณลักษณะเฉพาะหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ Tube 3.2% Sodium citrate 13x75 mm 
 5.1 เป็นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้อ แบบสุญญากาศ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติก PET       
  เพื่อรักษาคุณภาพสุญญากาศ ชั้นในเป็นพลาสติก PP เพื่อป้องกัน Thrombocyte activation  
  และป้องกันการระเหยของของเหลว สามารถบรรจุเลือดในปริมาณท่ีได้ก าหนดแน่นอน 
 5.2 หลอดมีขนาด 13x75 mm. บรรจุเลือดได้ปริมาตรรวม 3 ml. 
 5.3 ฝาปิดหลอดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียวเพ่ือให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่ายเมื่อใช้
      ร่วมกับเครื่องติดฉลากอัตโนมัติ ชั้นในเป็นยางปิดได้สนิทป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ                
      สามารถป้องกันการสัมผัสเลือดหรือละอองของเลือดในขณะเปิด-ปิดฝาหลอด 
 

ลงชื่อ                                             .ประธานกรรมการ 
    (นายอนุพงษ์  ไชยมูล)  
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5.4  หลอดเป็นพลาสติก PET แข็งแรงทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่น        
  หรือตกลงพื้น 
5.5 สีของฝาหลอดเป็นสีฟ้า 
5.6 เป็นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด SODIUM CITRATE 3.2%          
5.7 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดท่ีสามารถจ าแนกสีตามสีจุก, ระบุ Lot No. , วันหมดอาย ุ 
5.8 มีขีดบอกปริมาตร ±10% พร้อมตัวเลขบอกปริมาตรติดอยู่ที่ข้างหลอด 
5.9 มีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของสินค้า       
5.10 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบสินค้า 
5.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE mark 
5.12 ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
5.13 บริษัทฯ ผู้จัดจ าหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 

6. คุณลักษณะเฉพาะเข็มเจาะเลือดระบบสุญญากาศชนิด 2 ปลาย 
 6.1 เป็นเข็มเจาะเลือดชนิดสองปลายปลอดเชื้อ ปลายหนึ่งส าหรับเจาะเลือด อีกปลายหนึ่งส าหรับ    
       เจาะเข้าในจุกยางของหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ 
 6.2 มีปลอกหุ้มปิดสนิททั้งสองด้าน มีสติ๊กเกอร์ปิดทับรอยต่อของขอบ 2 ด้าน ระบุวันหมดอายุ มีรอยปรุ 

     เพ่ือง่ายต่อการบิดเพ่ือถอดเข็มออกจากปลอก 
 6.3 มีเกลียวเชื่อมระหว่างเข็มตอนบนและตอนล่างสามารถยึดติดกับ ADAPTER หรือ HOLDER ได ้
 6.4 เข็มมีขนาดเบอร์ 22G ความยาว 1.5 นิ้ว 
 6.5 ข้างกล่องระบุ Lot No. และอายุการใช้งาน 
 6.6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 หรือ CE mark 
 6.7 ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 6.8 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า 
 6.9 ขนาดบรรจุ กล่องละไม่น้อยกว่า 100 อัน และมี HOLDER 1 อันต่อเข็ม 100 อัน 
 6.10 บริษัทฯ จะต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

 
 

ลงชื่อ                                             .ประธานกรรมการ 
    (นายอนุพงษ์  ไชยมูล)  

ลงชื่อ                                       กรรมการ      ลงชื่อ                                       กรรมการ 
      (นางสาววาสิณี  ปรัชญานันทกุล)                             (นางสาวบัณฑิตา  สีสังข์) 
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7. คุณลักษณะเฉพาะเข็มเจาะเลือดระบบสุญญากาศชนิด 2 ปลาย แบบเห็นเลือดเข้าสู่เข็ม 
 7.1 เป็นเข็มเจาะเลือดชนิดสองปลายปลอดเชื้อ ปลายหนึ่งส าหรับเจาะเลือด อีกปลายหนึ่งส าหรับเจาะ
  เข้าในจุกยางของหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ 
 7.2 สามารถมองเห็นเลือดที่ไหลเข้าสู่เข็มผ่านช่องพลาสติกใส 
 7.3 มีปลอกหุ้มปิดสนิททั้งสองด้าน มีสติ๊กเกอร์ปิดทับรอยต่อของขอบ 2 ด้าน ระบุวันหมดอายุ มีรอยปรุ 
       เพ่ือง่ายต่อการบิดเพ่ือถอดเข็มออกจากปลอก 
 7.4 มีเกลียวเชื่อมระหว่างเข็มตอนบนและตอนล่างสามารถยึดติดกับ ADAPTER หรือ HOLDER ได ้
 7.5 เข็มมีขนาดเบอร์ 22G ความยาว 1.5 นิ้ว 
 7.6 ข้างกล่องระบุ Lot No. และอายุการใช้งาน 
 7.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 หรือ CE mark 
 7.8 ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 7.9 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า 
 7.10 ขนาดบรรจุ กล่องละไม่น้อยกว่า 100 อัน และมี HOLDER 1 อันต่อเข็ม 100 อัน 
 7.11 บริษัทฯ จะต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

8. คุณลักษณะเฉพาะสติ๊กเกอร์ไดเรคเทอมอล 
 8.1 เป็นสติ๊กเกอร์ใช้ส าหรับติดหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ 
 8.2 สติ๊กเกอร์มีขนาด 5 x 3 cm แกนวงในกว้าง 5 cm 
 8.3 ใช้กับเครื่องติดสติ๊กเกอร์หลอดเลือดอัตโนมัติได้ 
 8.4 มีสติ๊กเกอร์จ านวนไม่น้อยกว่า 1,400 ดวง/ม้วน 
 

 
                           คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ 

 
ลงชื่อ                                              ประธานกรรมการ 

   (          นายอนุพงษ์   ไชยมูล         )  

      ลงชื่อ                                              กรรมการ 
                               (    นางสาววาสิณี  ปรัชญานันทกุล   ) 

                         ลงชื่อ                                              กรรมการ 
                                         (         นางสาวบัณฑิตา  สีสังข์        ) 


	ประกาศหลอดเลือด043
	ตารางแสดงราคา แบบ บก.06
	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหลอดเลือด 2564

