




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ   ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า จ านวน 36,000 ชุด                            . 
2. ศูนย์เครื่องมือแพทย์ งานซ่อมบ ารุง     กลุ่มงาน        พัสดุและบ ารุงรักษา      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร          3,004,560.00                                                     บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)             27  ตลุาคม 2563                                        ..                                                                                               
    เป็นเงิน                3,004,560.00                                 บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  83.46                            บาท/ชุด 
    (ตามเอกสารแนบท้าย) 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 
    5.2 บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จ ากัด 
    5.3 บริษัท พรีฮอส เทรดดิ้ง จ ากัด 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1 นางอนันทิยา    พุ่มเพ็ชร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   ด้านบริการการพยาบาล 
     6.2 นางพรรณารี     รุจิกัณหะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
   ด้านบริการการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 
     6.3 นางสมศรี        ทิพย์ประสบโชค     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                    กรรมการ 

       ด้านบริการการพยาบาล 
  
 

 
                                       ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ  

                                             (นางอนันทิยา    พุ่มเพ็ชร) 
   ลงชื่อ..............................................กรรมการ      ลงชื่อ..............................................กรรมการ
     (นางพรรณารี     รุจิกัณหะ)             (นางสมศรี    ทิพย์ประสบโชค) 
  

   

  



 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดให้สารละลายทางหลอดเลอืดด า จ านวน 36,000 ชุด 

ความต้องการ   ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด าส าหรับเครื่องให้สารละลายอัตโนมัติ  
วัตถุประสงค์การใช้งาน:  ใช้ส าหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดด ากับผู้ป่วย เพื่อใช้งานกับเครื่องให้สารละลาย 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ใช้น าสารละลายเข้าสูห่ลอดเลือดด า ของผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่          
ใช้ส าหรับเครื่องควบคุมการใหส้ารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump) 

2. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค 
2.1 ส่วนปลายบนสุดส าหรับแทงเข้าภาชนะบรรจสุารละลายท าด้วยพลาสติกแข็ง (Vented spike) มีปลอกพลาสติก

แข็งปิดป้องกันการติดเชื้อ มีลักษณะแหลม 
2.2 มีช่องส าหรับให้อากาศผ่านท่ีมีฝาพับพลาสติกเปิด-ปิดได้ ภายในช่องให้อากาศผ่านมีเยื่อกรองชนิดละเอียดป้องกัน

การปนเปื้อนจากแบคทีเรีย 
2.3 ส่วนหยดสารละลาย (Drip Chamber) ท าด้วยพลาสติกใสสามารถมองเห็นภายในได้ มีความยาวไม่น้อยกว่า 65 

มิลลเิมตร ด้านล่างมีตัวกรองความละเอียดไม่มากกว่า 15 ไมครอน 
2.4 ส่วนควบคุมการไหลของสารละลาย เป็นพลาสติก มลี้อเลื่อน (Roller Clamp) ส าหรับปรับอัตราการไหลของ

สารละลาย มีร่องส าหรับแขวนปลายสายด้านที่ต่อเข้าผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.5 ส่วนสายน าสารละลายก่อนเข้าตัวเครื่อง (Tubing) ท าด้วยพลาสติก PVC ชนิดปราศจากดีอีเอชพ ี(DEHP-Free) ใส 
มีความยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

2.6 ส่วนสายส าหรับใส่ในเครื่อง (Pumping segment) ท าจากซิลโิคน มสีีบอกต าแหน่งที่ถูกต้องของสาย โดยมีจดุ
เชื่อมต่อและ คลิปส าหรับหนีบสาย (Anti free flow safety clamp) ซึ่งติดแน่นกับสายซิลโิคน โดยสามารถหนีบ
สายน าสารละลายโดยอัตโนมัตเิมือ่ถอดชุดให้สารละลายออกจากเครื่อง เพื่อป้องการไหลของสารละลายเข้าสูต่ัว
ผู้ป่วย  

2.7 ส่วนสายน าสารละลายหลังออกจากตัวเครื่อง (Tubing) ท าด้วยพลาสติก PVC ชนิดปราศจากดีอีเอชพ ี(DEHP-
Free) ใส มีความยาวไม่น้อยกว่า 145 เซนติเมตร 

2.8 มีช่องส าหรับฉีดยาโดยใช้เข็ม (Injection site) ท าจากวัสดุปราศจากลาเทกซ์ (Latex-Free) 
2.9 ส่วนสายน้ าสารละลายหลังออกจากช่องฉีดยา (Tubing) ท าด้วยพลาสติก PVC ชนิดปราศจากดีอีเอชพี (DEHP-Free) ใส 

มีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
2.10  มีความยาวรวมทั้งเส้นไม่น้อยกว่า  285 เซนติเมตร หรือปริมาตรการไล่สายไม่น้อยกว่า 25 มิลลิลติร 
2.11  ปลายสายมีเกลียวส าหรับหมุนล็อค (Rotating Male Luer  Lock) เพื่อใช้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เข้าสู่หลอดเลือดมี   
      ฝาปิดปลายสาย 
2.12  ผลิตภัณฑ์บรรจุในซองปิดสนิท 1 ชุด ต่อ 1 ซอง ต้องพิมพ์ระบุวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และ Lot number 
2.13  ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด ์ 
2.14  ผลิตภัณฑ์ไดร้ับมาตรฐานการผลติ ISO หรือมาตรฐาน EC 

 
 

 
 
 
 

/ 3. เงื่อนไข... 
 

ลง                                              ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ  

                                                         (นางอนันทิยา    พุ่มเพ็ชร) 
   ลงชื่อ..............................................กรรมการ             ลงชื่อ..............................................กรรมการ      

          (นางพรรณารี     รุจิกัณหะ)              (นางสมศรี    ทิพย์ประสบโชค) 
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3. เง่ือนไขเฉพาะ 

3.1 ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ จากบริษัทผลิต 
3.2 ผลิตภณัฑ์ทีส่่งมอบต้องมีอายคุวามปลอดเชื้อไม่น้อยกว่า 1  ปี 
3.3 ผู้ขายต้องจัดหาเครื่อง Infusion Pump  ชนิดที่ให้สารละลายทางหลอดเลือดด าให้แก่ทางสถาบันใช้โดยไม่ 
     คิดค่าใช้จ่าย และบ ารุงรักษาเครื่องตลอดระยะเวลาสญัญา จ านวน ไม่น้อยกว่า 150  เครื่อง 
3.4 หลักจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แลว้ หากมีความช ารุดเสยีหายในบางช้ินหรือบางส่วน บริษัทยินยอมใหแ้ลกเปลีย่น 
     หรือชดเชยผลิตภัณฑ์ช้ินใหมโ่ดยไมค่ิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑไ์ม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป 
 
 

 

 

 

 

ลง                                              ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ  

                                                         (นางอนันทิยา    พุ่มเพ็ชร) 
    ลงชื่อ..............................................กรรมการ             ลงชื่อ..............................................กรรมการ      

           (นางพรรณารี     รุจิกัณหะ)                (นางสมศรี    ทิพย์ประสบโชค) 
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