






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ     ถุงมือยางส าหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จ านวน 6 รายการ    .      
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  งานบัญชีและGFMIS กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา               . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          2,55๐,๐00.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่          23 ธันวาคม 2563                             . 
    เป็นเงิน          2,55๐,๐00.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
    5.1   บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด                                           . 
    5.2   บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ ากัด                                                        . 
    5.3   บริษัท เมดิคอล ดิสทริบิวชั่น แอนด์ คอลเลคชั่น เซอร์วิสเซส จ ากัด                . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางสาวมาลัย       สงฆ์ประสิทธิ์        ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          . 
                                                                          ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด               . 
    6.2  นางสาวปวันรัตน์   ประเสริฐศักดิ์       ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                . 
                                                                          ด้านการพยาบาล                            . 
    6.3  นางสาวนุจเรศ       ถนอมนาค          ต าแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                 . 
 

 

 
                                           

    (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
            (    นางสาวมาลัย   สงฆ์ประสิทธิ์ )             
                       

                    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (  นางสาวปวันรัตน์  ประเสริฐศักดิ์ )      
 

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (     นางสาวนุจเรศ  ถนอมนาค ) 
 



ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ
1 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 5.5 50 กล่อง
2 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 6.0 250 กล่อง
3 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 6.5 500 กล่อง
4 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 7.0 350 กล่อง
5 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 7.5 300 กล่อง
6 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 8.0 250 กล่อง

รำยกำรถุงมอืยำงส ำหรับกำรศัลยกรรมชนิดผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแบบไมม่แีป้ง จ ำนวน 6 รำยกำร



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือยางส าหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง  
จ านวน 6 รายการ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 
1 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 5.5 50 กล่อง 
2 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 6.0 250 กล่อง 
3 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 6.5 500 กล่อง 
4 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 7.0 350 กล่อง 
5 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 7.5 300 กล่อง 
6 GAMMEX LATEX SURGICAL GLOVES SIZE 8.0 250 กล่อง 

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 เป็นถุงมือปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้งส าหรับการศัลยกรรมในห้องผ่าตัด 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. เป็นถุงมือยางใช้ส าหรับงานศัลยกรรม ผลิตจากน้ ายางธรรมชาติ 
 2. เป็นถุงมือยางที่ใช้ส าหรับงานศัลยกรรมทั่วไป, งานผสมเทียม และงานเคมีบ าบัด และงานผ่าตัดอ่ืนๆ 
ที่ไม่ต้องการแป้ง 
 3. ขนาดของถุงมือมาตรฐานสากล เหมาะสมกับมือผู้ใช้งานสวมใส่ได้กระชับมือและไม่บีบรัดนิ้วมือ 
ส่วนของความยาวนิ้วมือไม่สั้นจนดึงรั้งและสามารถสวมใส่ลงถุงง่ามนิ้วมือได้พอดี ช่วยลดความเมื่อยล้าใน
ระหว่างที่ปฏิบัติงาน 
 4. รูปทรงของถุงมือถูกออกแบบตามสรีระของมือ บริเวณนิ้วหัวแม่มือกว้าง ช่วยให้รู้สึกสบายมือเมื่อ
สวมใส่เนื้อยางอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นไปตามลักษณะมือที่ขยับเวลาใช้งาน ท าให้เกิดความกระชับพอดี ไม่เกิดการย่น
หรือดึงรั้งขณะใช้งาน ท าให้เกิดความกระชับพอดี ไม่เกิดการย่นหรือดึงรั้งขณะใช้งาน 
 5. เนื้อยางเรียบ ปราศจากรอยต าหนิใดๆ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดี ไม่กระด้าง 
ส่วนของผิวด้านนอกมีความสาก เพื่อหยิบจับอวัยวะ หรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้ดี ไม่ลื่นหลุดง่าย และ        
ให้ความรู้สึกในการสัมผัสอวัยวะคนใช้ได้ดี 
 6. เคลือบด้วยสาร Polyurethane Inner-coating ช่วยท าให้สวมใส่ได้สะดวก 
 7. ถุงมือที่ผลิตแล้วผ่านกระบวนการล้างเพ่ือเจือจางโปรตีนจากน้ ายาง และมีปริมาณโปรตีนจากน้ ายาง
ตกค้าง <200 µg/dm2 เนื่องจากปริมาณของโปรตีนมีผลต่อการเกิดการระคายเคืองของผิวหนัง และท าให้เกิด
อาการแพ้ต่อผู้ใช้งาน 
 8. มีผลแสดงความปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ (Sterility tests) จากกรมวิทยาศาสตร์ 
 9. ขอบถุงมือเป็นแบบเรียบ ไม่ม้วนงอ ป้องกันสิ่งสกปรกเกาะติดสะสมที่ขอบถุงมือ ส่วนของขอบถุงมือ
หนา จึงรัดกระชับแขนเสื้อผ่าตัดได้ดี 
 10. มีเบอร์บอกขนาดที่ใกล้ขอบถุงมือ และมีตัวอักษรย่อบอกให้ทราบว่าถุงมือนั้น ส าหรับสวมมือซ้าย 
หรือ มือขวา พิมพ์ด้วยหมึกที่เห็นได้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดของการใส่ถุงมือสลับข้างกัน 
 11. ผ่านการตรวจรูรั่ว ระดับ AQL of GII 0.65 (before packing) และ AQL of GI 1.0 (after packing) 
 12. บรรจุในซองเดี่ยว 2 ชั้น ท าจากพลาสติกประเภท high-density polyethylene (HDPE) and 
polyethylene layering with polyamide (PE/PA/PE) ซองละ 1 คู่ และบรรจุในกล่องกระดาษ กล่องละ 
50 คู่ ที่ระบุชื่อยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ ชื่อผู้ผลิต และชื่อผู้จ าหน่าย ล็อตผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุชัดเจน 



 13. โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต GPM จาก อย. (พร้อมแสดงเอกสาร
ประกอบการพิจารณา) 
 14. ผลิตภัณฑ์ได้รับใบอนุญาตน าเข้าเครื่องมือแพทย์และมีหนังสือรับรองประกอบการผลิตหรือน าเข้า
จาก อย  
3. เงื่อนไขเฉพาะ 
 1. ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ 
 2. ต้องแสดงเอกสารหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
 3. ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายแสดงหัวข้อการเสนอราคาให้ตรงตามรายละเอียดในแคตตาล็อก 
เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการพิจารณาผล 
 4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ าเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใด มีปัญหาผู้ขาย
ต้องรับเปลี่ยนส่วนที่เหลือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหา โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าต้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่รับแลกหรือแลกเปลี่ยนแล้วมีปัญหาทางสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาได้ 
 5. สามารถแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ก่อนหมดอายุไม่ต่ ากว่า 180 วัน 
 6. ต้องผ่านการประเมินการใช้งานจากห้องผ่าตัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน Price performance 
ถุงมือยางส าหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จ านวน 6 รายการ 
 เกณฑ์/น้ าหนัก คะแนน คะแนนที่ได้รับ 
1. ด้านราคา ราคา เกณฑ์เป็นไปตามระบบ e-GP (น้ าหนัก 30%) 100  
2. ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (น้ าหนัก 70%) 100  
 - ถุงมือใส่แล้วมีความกระชับ มีความยืดหยุ่นดี ไม่ดึงรั้ง ไม่

ฉีกขาดง่าย ขอบถุงมือกระชับข้อมือหรือแขนเสื้อผ่าตัดได้
ดีไม่เลื่อนหลุดง่าย 

20  

 - ความยาวของนิ้วมือพอดีกับปลายนิ้วและสวมลงง่ามนิ้ว
ได้พอดีไม่บีบรัดนิ้วมือ 

20  

 - ขณะใช้งาน หยิบจับเครื่องมือต่างๆ ได้ดี หรือให้
ความรู้สึกสัมผัสกับอวัยวะคนใช้ได้ดีไม่ลื่นหลุดง่าย 

20  

 - ถุงมือปราศจากรอยต าหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน 20  
 - ขนาดของถุงมือเป็นไปตามมาตรฐานสากล ระบุขนาด

และข้างซ้าย ข้างขวาชัดเจน 
10  

 - มีหลักฐานแสดงการได้รับมาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริษัทมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทน
จ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

10  
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