






















 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ            อุปกรณทางการแพทย จํานวน 10 รายการ                                      . 
2. งาน        -           กลุมงาน                     ศัลยศาสตร                          สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                       1,259,390.00                                        บาท 
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                 18 มกราคม 2566                                   ..                                                                                          
    เปนเงนิ                             1,259,390.00                                                             บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                    -                      บาท (ตามรายการแนบทาย) 
5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท ดี เคเค ดไิวซ จํากัด 
    5.2 บริษัท ดีซเีอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 
    5.3 บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นายชัยรัตน          บุญเฉลียว นายแพทยชํานาญการ                               ประธานกรรมการ 
  ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
    6.2 นางทัศนีย              สุทธิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
  ดานการพยาบาลผูปวยผาตัด 
    6.3 นางสาวสุดารัตน      เรืองศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  กรรมการ 
  
 

                                 (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                                            (   นายชัยรัตน      บุญเฉลียว   ) 

                                 (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ 
                                           (   นางทัศนีย                   สุทธิ       ) 

                                 (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
                                            (   นางสาวสุดารัตน        เรืองศรี   ) 

แบบ บก.06 



 

                                 ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (   นางทัศนีย     สุทธิ   )                                         ( นางสาวสุดารัตน  เรืองศรี  ) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณทางการแพทย จํานวน 10 รายการ 
รายการท่ี 1  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 12 ซม. 
คุณสมบัติ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 
คุณลักษณะ 

1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 
Glycerol 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน )Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญไมมากกวา (Macro pore) 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm น้ําหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเดี่ยว ชนิดไนลอน ( Dermalon™) USP size 2-0 with 14N 

ติดอยูจํานวนไมนอยกวา 2 เสน 
7. แผนตาขายเปนวงกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 12 ซม. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile  ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

รายการท่ี 2 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 15 ซม. 
คุณสมบัติ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 
คุณลักษณะ 

1.  แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 
Glycerol 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyester ชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Macro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm น้ําหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเดี่ยว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14 N 

ติดอยูจํานวนไมนอยกวา 2 เสน 
7. แผนตาขายเปนวงกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 15 ซม. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile  ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

 
 



 

                                 ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (   นางทัศนีย     สุทธิ   )                                         ( นางสาวสุดารัตน  เรืองศรี  ) 

รายการท่ี 3  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 15x10 ซม. 
คุณสมบัติ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 
คุณลักษณะ 

1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 
Glycerol 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Micro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm น้ําหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเดี่ยว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N ติด

อยูจํานวนไมนอยกวา 2 เสน 
7. แผนตาขายเปนสี่เหลี่ยมมีขนาดไมนอยกวา 15 x 10 cm. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

รายการท่ี 4  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 20x15 ซม. 
คุณสมบัติ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 
คุณลักษณะ 

1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 
Glycerol 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Macro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm น้ําหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเดี่ยว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N ติด

อยูจํานวนไมนอยกวา 4 เสน 
7. แผนตาขายเปนสี่เหลียมมีขนาดไมนอยกวา 20 x 15 cm. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

 
 
 



 

                                 ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (   นางทัศนีย     สุทธิ   )                                         ( นางสาวสุดารัตน  เรืองศรี  ) 

รายการท่ี 5  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 25x20 ซม 
คุณสมบัติ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 
คุณลักษณะ 

1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 
Glycerol 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Macro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm น้ําหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเดี่ยว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N ติด

อยูจํานวนไมนอยกวา 4 เสน 
7. แผนตาขายเปนสี่เหลียมมีขนาดไมนอยกวา 25 x 20 cm. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

รายการท่ี 6  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรนขนาด 30x20 ซม. 
คุณสมบัติ แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดเมมเบรน 
คุณลักษณะ 

1. แผนตาขายผลิตจากเสนใยชนิด Polyester สวนแผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดผลิตจาก Collagen  และ 
Glycerol 

2. แผนฟลมปองกันเนื้อเยื่อพังผืดจะเคลือบแผนตาขายไวดานนึง โดยเคลือบเกินขอบของแผนตาขายออกไป
ไมนอยกวา 5 ม .ม  โดยรอบ 

3. แผนตาขายทอจากเสนใย Polyesterชนิดหลายเสน (Multifilament) ถักทอแบบสามมิติ มีลักษณะ
รูปทรงของตาขายแบบรูปตัว X ( X –Stitch Innovation) 

4. แผนตาขายมีทั้งรูเล็ก (Micro pore) ไมนอยกวา 2.4 X 2.0 mm และรูใหญ (Micro pore) ไมมากกวา 
4.8 X 2.0 mm 

5. แผนตาขายมีความหนาไมมากกวา 1.7 mm น้ําหนักไมมากกวา 78 g/m2 
6. แผนตาขายมีทั้งแบบที่มีไหมเย็บแผลเสนเดี่ยว ชนิดไนลอน (Dermalon™) USP size 2-0 with 14N ติด

อยูจํานวนไมมากกวา 4 เสน 
7. แผนตาขายเปนสี่เหลียมมีขนาดไมนอยกวา 30 x 20 cm. 
8. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นตอกลอง 

 
 
 



 

                                 ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (   นางทัศนีย     สุทธิ   )                                         ( นางสาวสุดารัตน  เรืองศรี  ) 

รายการท่ี 7  วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 30 นัด 
คุณสมบัติ ใชสําหรับยึดแผนตาขายปดไสเลื่อน ในการผาตัดทางกลอง 
คุณลักษณะ 

1. กานบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมมากกวา 5 mm.   
2. ลวดเย็บแบบเกลียว ทําจาก Titanium   
3. ลวดเย็บแบบเกลียวมีจํานวนไมนอยกวา 30 นัดตอ 1 ดามบรรจุ 
4. ผานการฆาเชื้อพรอมระบุวิถีฆาเชื้อ วันผลิตและวันหมดอายุไวชัดเจน ทั้งบนซองแตละซองและกลองบรรจุ 
5. มีการบรรจุ หรือหีบหออยางมิดชิด ปองกันอากาศหรือความชื้นเขาได  
6. ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปดใชไดดวยเทคนิคปราศจากเชื้อที่งายสะดวก มีความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อ

โรคนอยที่สุด 
7. ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น ตอ 1 กลอง   

รายการท่ี 8  วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 30 นัด 
คุณสมบัติ ใชสําหรับยึดแผนตาขายปดไสเลื่อน ในการผาตัดทางกลอง 
คุณลักษณะ 

1. กานบรรจุลวดเย็บแบบสกรู  มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมมากกวา 5 mm.    
2. ลวดเย็บแบบสกรู ทําจาก Absorbable synthetic polyester copolymer derived จาก lactic and 

glycolic acid, Poly (glycolide-co-L-lactide) (PGLA) 
3. ลวดเย็บแบบสกรูมีจํานวนไมนอยกวา 30 นัดตอ 1 ดามบรรจุ 
4. ผานการฆาเชื้อพรอมระบุวิถีฆาเชื้อ วันผลิตและวันหมดอายุไวชัดเจน ทั้งบนซองแตละซองและกลองบรรจุ 
5. มีการบรรจุ หรือหีบหออยางมิดชิด ปองกันอากาศหรือความชื้นเขาได  
6. ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปดใชไดดวยเทคนิคปราศจากเชื้อที่งายสะดวก มีความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อ

โรคนอยที่สุด 
7. ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น ตอ 1 กลอง   

รายการท่ี 9  วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพื่อยึดแผนตาขายขนาด 15 นัด 
คุณสมบัติ ใชสําหรับยึดแผนตาขายปดไสเลื่อน ในการผาตัดทางกลอง 
คุณลักษณะ 

1. กานบรรจุลวดเย็บแบบสกรู  มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมมากกวา 5 mm.  .   
2. ลวดเย็บแบบสกรู ทําจาก Absorbable synthetic polyester copolymer derived จาก lactic and 

glycolic acid, Poly (glycolide-co-L-lactide) (PGLA) 
3. ลวดเย็บแบบสกรูมีจํานวนไมนอยกวา 15 นัดตอ 1 ดามบรรจุ 
4. ผานการฆาเชื้อพรอมระบุวิถีฆาเชื้อ วันผลิตและวันหมดอายุไวชัดเจน ทั้งบนซองแตละซองและกลองบรรจุ 
5. มีการบรรจุ หรือหีบหออยางมิดชิด ปองกันอากาศหรือความชื้นเขาได  
6. ซองบรรจุชั้นนอกสามารถเปดใชไดดวยเทคนิคปราศจากเชื้อที่งายสะดวก มีความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อ

โรคนอยที่สุด 
7. ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น ตอ 1 กลอง   



 

                                 ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                         (นายชัยรัตน    บุญเฉลียว) 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ             ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
        (   นางทัศนีย     สุทธิ   )                                         ( นางสาวสุดารัตน  เรืองศรี  ) 

รายการท่ี 10  แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทองชนิดธรรมดาขนาด 15x9 ซม. 
คุณสมบัติ แผนตาขายสําหรับยึดปดและซอมไสเลื่อน  
คุณลักษณะ 

1. แผนตาขายสําหรับยึดปดและซอมไสเลื่อน  
2. เปน Bicomponent mesh โดยผลิตจากเสนใยชนิด hydrophilic monofilament polyester  
และ Polylactic acid 
3. สาร Polylactic acid ถูกออกแบบใหเปนขอเกี่ยวขนาดเล็ก (Micro hook) ซึ่งชวยในการยึดจับกับ

เนื้อเย่ือโดยไมตองอาศัยการเย็บเสริมดวยไหมเย็บแผล ซึ่งสามารถละลายหมดไดภายใน 12  เดือน ซึ่งทํา
ใหปริมาตรของแผน Mesh ลดลงเหลือเพียง 50% ของปริมาตรเริ่มตน 

4. รูปรางเปนสี่เหลี่ยม (Rectangle Shape) ขนาดไมนอยกวา 15 ซม. X 9 ซม. 
5. บรรจุพรอมใชในซอง Sterile   ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น ตอกลอง 

 
เงื่อนไขเฉพาะ 

1. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากสถาบันที่สากลรับรองดังนี้ ใบนําสินคาเขาจากตางประเทศ และเอกสาร 
ISO และ เอกสาร FDA หรือ อื่นๆ โดยยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา 

2. มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย จากผูผลิต หรือหนังสือแตงจากบริษัทตัวแทนจําหนาย 
3. อุปกรณที่สงมอบจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันสงมอบของแตละงวด 
4. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯ โดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบภายใน 15 

วันทําการนับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ 
5. หากอุปกรณมปีญหาหรือเสื่อมสภาพที่เกิดจากการขนสง หรือ ผลิต ผูขายจะตองรับเปลี่ยนหรือทดแทน

สินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
6. ผูขายตองรับผิดชอบในกรณทีี่อุปกรณและสวนประกอบเกิดการเสื่อมสภาพกอนหมดอายุการใชงานปกติ 
7. รับประกันความชํารุดบกพรอง 6 เดือน นับถัดจากวันที่รับมอบของในแตละงวด 

  
 
 
 



1 แผนใยสังเคราะหแทนผนงัหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 12 ซม. 6 ชิ้น

2 แผนใยสังเคราะหแทนผนงัหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 15 ซม. 5 ชิ้น

3 แผนใยสังเคราะหแทนผนงัหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 15 x 10 ซม. 5 ชิ้น

4 แผนใยสังเคราะหแทนผนงัหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 20 x 15 ซม. 5 ชิ้น

5 แผนใยสังเคราะหแทนผนงัหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 25 x 20 ซม. 3 ชิ้น

6 แผนใยสังเคราะหแทนผนงัหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 30 x 20 ซม. 3 ชิ้น

7 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพ่ือยึดแผนตาขาย ขนาด 30 นัด 10 ชิ้น

8 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพ่ือยึดแผนตาขาย ขนาด 30 นัด 15 ชิ้น

9 วัสดุดามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพ่ือยึดแผนตาขาย ขนาด 15 นัด 5 ชิ้น

10 แผนใยสังเคราะหแทนผนงัหนาทอง ชนิดธรรมดาขนาด 15 x 10 ซม. 10 ชิ้น

อุปกรณทางการแพทย จํานวน 10 รายการ

รวมทั้งหมด

ลําดับที่ ช่ือรายการ จํานวน หนวยนับ



1 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 12 ซม. 6 ชิ้น 25,680.00 154,080.00

2 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 15 ซม. 5 ชิ้น 26,750.00 133,750.00

3 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 15 x 10 ซม. 5 ชิ้น 26,750.00 133,750.00

4 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 20 x 15 ซม. 5 ชิ้น 27,820.00 139,100.00

5 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 25 x 20 ซม. 3 ชิ้น 27,820.00 83,460.00

6 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทอง ชนิดเมมเบรนขนาด 30 x 20 ซม. 3 ชิ้น 28,890.00 86,670.00

7 วัสดดุามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพ่ือยึดแผนตาขาย ขนาด 30 นัด 10 ชิ้น 10,700.00 107,000.00

8 วัสดดุามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพ่ือยึดแผนตาขาย ขนาด 30 นัด 15 ชิ้น 19,260.00 288,900.00

9 วัสดดุามบรรจุลวดเย็บแบบสกรูเพ่ือยึดแผนตาขาย ขนาด 15 นัด 5 ชิ้น 16,050.00 80,250.00

10 แผนใยสังเคราะหแทนผนังหนาทอง ชนิดธรรมดาขนาด 15 x 10 ซม. 10 ชิ้น 5,243.00 52,430.00
1,259,390.00

รวมเปนเงิน 

อุปกรณทางการแพทย จํานวน 10 รายการ

รวมทั้งหมด

ลําดับที่ ชื่อรายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย
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