




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ      ซ้ือเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศพร้อมชุดเข็มฝังขดลวดระบุ               .. .. 
             ต าแหน่งรอยโรคมะเร็ง จ านวน 120 ชุด                                                               . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย          กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์                             .    
    ส่วนราชการ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                      .. 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   2,160,000.00                                     บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                    26 สิงหาคม ๒๕65                       . 
    เป็นเงิน        2,160,000.00       บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                18,000.00        บาท     
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด                                                                              . 
    5.2 บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด                                                            . 
    5.3 บริษัท สยามแฟคตอรี่ จ ากัด                                                                                 . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1 นายธนิต     ต้นพงศธร        ต าแหน่ง     นายแพทย์ปฏิบัติการ                              . 
    6.2 นางสาวภาวิดา       วัธนธาดา   ต าแหน่ง     นายแพทย์ปฏิบัติการ                              . 
    6.3 นางสาวพัชรีย์    ช่วยเกิด    ต าแหน่ง     นักรังสีการแพทย์ช านาญการ                     . 
                                                                      ดา้นบรกิารทางวิชาการ                           . 
..   6.4 นางสาวอภิฤดี    พิมพ์ดี    ต าแหน่ง     นักรังสีการแพทย์ช านาญการ                     . 
                                                                      ดา้นบรกิารทางวิชาการ                           . 
    6.5 นางสาวรุจิรา    ตรุวิทยาคม    ต าแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                        . 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ  
พร้อมชุดเข็มฝังขดลวดระบุต าแหน่งรอยโรคมะเร็ง จ านวน 120 ชุด 

 
คุณลักษณะทั่วไป ใช้ส าหรับเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเข็มที่ใช้ตัดเจาะ และเก็บชิ้นเนื้อที่มีขนาดเข็มไม่น้อยกว่า 9G  

ความยาวของเข็ม (ไม่รวมด้าม) ยาวไม่น้อยกว่า 130 มม. 
2. มีขนาดของช่องเปิดส าหรับเก็บชิ้นเนื้อยาวไม่น้อยกว่า 12 มม. 
3. สามารถตัดชิ้นเนื้อได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้มือหมุนทางด้านหลังของเข็มได้ไม่น้อยกว่า 12 คร้ัง 
4. มีต าแหน่งส าหรับล็อคกับเข็มฉีดยาได้พอดีบนสายเชื่อมต่อของเข็ม 
5. มีหลอดส าหรับเก็บตัวอย่างของชิ้นเนื้อพร้อมไส้กรอง (Tissue Filter) ต่ออยู่ในชุดเดียวกับเข็มเพื่อให้

สามารถเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคีบตัวอย่างชิ้นเนื้อออกที่ละชิ้นต่อการเจาะ 
6. บรรจุในซองปราศจากเชื้อ (Sterilized) 

การบรรจุ บรรจุห่อละ 1 ชิ้น 
อายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 

อุปกรณ์ประกอบด้วย 
1. ภาชนะบรรจุของเหลว 

คุณลักษณะทั่วไป 
เป็นภาชนะบรรจุของเหลว (Canister) โดยใช้ร่วมกับเครื่องระบบเจาะดูด (Breast biopsy and excision system)  

ที่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองอัลตราซาวด์ หรือเครื่องเอกซเรย์เต้านมส าหรับเจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Stereotactic Mammography)  
ในการหาต าแหน่งที่ต้องการเก็บชิ้นเนื้อมาตรวจพยาธิสภาพ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. รูปร่างของภาชนะสามารถวางเข้ากับเคร่ืองระบบเจาะดูด (Breast biopsy and excision system) ได้พอดี 
2. เป็นภาชนะที่ใช้เฉพาะกับเคร่ืองระบบเจาะดูด (Breast biopsy and excision system) 
3. มีสัญลักษณ์ก ากับบอกถึงการต่อเข้ากับส่วนต่างๆ ของเคร่ืองและฝาภาชนะบรรจุของเหลว ซึ่งจ าเป็นต้อง

ตรวจสอบฝาภาชนะบรรจุของเหลว และข้อต่อต่างๆให้แน่น ไม่หลวมเพื่อประสิทธิภาพของระบบเจาะดูด 
(Vacuum System) 

4. ภาชนะบรรจุของเหลว สามารถบรรจุของเหลวได้ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิลิตร   
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       2. อุปกรณ์ส าหรับยึด และน าเข็มดูดเจาะชิ้นเนื้อ  
คุณลักษณะทั่วไป 

 เป็นตัวส าหรับยึด และน าเข็มดูดเจาะชิ้นเนื้อ เพื่อความแม่นย าในการใช้งานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์เต้านม
ส าหรับเจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Stereotactic Mammography) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีช่องตรงกลางส าหรับให้เข็มทะลุผ่าน มีขนาดไม่น้อยกว่า 9G  
2. สามารถวางบน Adapter ของเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมส าหรับเจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Stereotactic Mammography)  

และใช้งานร่วมกับเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมได ้
3. เป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียว (single use) และบรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 
การบรรจุ บรรจุห่อละ 1 ชิ้น 
อายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 

      3. คลิปส าหรับก าหนดต าแหน่งเนื้อเยื่อบริเวณเต้านม 
คุณลักษณะทั่วไป  
เป็นคลิปส าหรับระบุต าแหน่งที่เจาะชิ้นเนื้อที่เต้านม โดยใช้หลังจากการเจาะดูดชิ้นเนื้อภายในเต้านม  

เพื่อช่วยส าหรับการติดตามผลการรักษาในบริเวณที่ได้ท าการดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านม 
คุณลักษณะเฉพาะ  
1. เป็นคลิปขนาดเล็กท าจากวัสดุชนิดไทเทเนียม (Titanium) ที่เข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์  
   (Bio-Compatible Titanium) มีรูปร่างแบบจุก Cork โดยวางเพื่อระบุต าแหน่งที่เจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมแล้ว 
2. สามารถมองเห็นภายใต้เครื่องแมมโมแกรม หรือเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อติดตามผลการรักษาได้ 
3. Biopsy Site Marker มีขนาดเข็ม 15G และความยาวของตัวเข็ม 13 ซม. 
4. เป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียว (single use) และบรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 
การบรรจุ บรรจุห่อละ 1 ชิ้น 
อายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 

คุณสมบัติทั่วไป 
1. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
2. ได้รับมาตรฐาน ISO13485 และ CE หรือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
3. ส่งมอบสินค้าภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่รับมอบ 

 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
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