




แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ  
 

 

 

1. ชื่อโครงการ : การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 14 รายการ ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ 
(STAR 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562      

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,072,940.30.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบ
สตางค์) 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :  ................................................................................................... 
           เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 617,228.35 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)  
รายละเอียดดังนี้ 

    รายการที่ 1. เข็มเจาะเลือดชนิดใช้ครั้งเดียว (Sterile Single-Use Safety Lancets) จ านวน 72,000 อัน 
ราคาอันละ 2.00.-บาท เป็นเงิน 14,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) 
  รายการที่ 2. กระบอกฉีดยาขนาด 1 ml. หรือ 1 cc. พร้อมหัวเข็มฉีดยาขนาด 29 G x 0.5 นิ้ว ชนิด “ถอดหัวเข็ม
ไม่ได้” (Fixed)  จ านวน 19,800 อัน ราคาอันละ 2.23.-บาท เป็นเงิน 44,081.93.-บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาท
เก้าสิบสามสตางค์) 
  รายการที่  3  ส าลีปั้ นก้อนปลอดเชื้ อ  (0 .35 กรัม )  ( Sterile Cotton Ball) จ านวน 46,200 ก้อน  
ราคาก้อนละ 0.40.-บาท เป็นเงิน 18,480.00.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
  รายการที่ 4 ส าลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์ส าเร็จรูป (Alcohol pad) จ านวน 46,200 ซอง  
ราคาซองละ 0.74.-บาท เป็นเงิน 34,188.00.-บาท (สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 
  รายการที่ 5 นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) จ านวน 152 อัน ราคาอันละ 342.40.-บาท เป็นเงิน 52,044.80.-
บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) 
 รายการที่ 6 ถุงมือส าหรับการตรวจโรคชนิด ไม่ปราศจากเชื้อ (Disposable Gloves) จ านวน 92,337 ชิ้น  
ราคาชิ้นละ 0.86.-บาท เป็นเงิน 79,409.82.-บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) 
 รายการที่  7 พลาสเตอร์ปิดแผล (Plaster)  จ านวน 46,200 ชิ้น ราคาชิ้นละ 0.46.-บาท เป็นเงิน  
21,252.00.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 
 รายการที่ 8 ถุงขยะพลาสติกสีแดง (Red garbage) จ านวน 4,025 ใบ ราคาใบละ 0.92.-บาท เป็นเงิน  
3,703.00.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) 

รายการที่ 9 หลอดเก็บเลือดสูญญากาศชนิด EDTA 3 ml จ านวน 37,744 อัน ราคาอันละ 4.00.-บาท เป็นเงิน 
150,976.00.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

รายการที่ 10 เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวเบอร์ 21 G x 1 นิ้ว จ านวน 37,744 อัน ราคาอันละ 
0.50.-บาท เป็นเงิน 18,872.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 

รายการที่ 11 กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว (syringe) ขนาด 5 ml หรือ 5 cc จ านวน 37,744 อัน ราคาใบละ 
0.45.-บาท เป็นเงิน 16,984.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 

รายการที่ 12 Auto pipette ขนาด 100 ไมโครลิตร จ านวน 60 อัน ราคาอันละ 2,500.-บาท เป็นเงิน  
150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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             - 2 – 
รายการที่ 13 Pipette Yellow tip ขนาด 2-200 ไมโครลิตร จ านวน 37,744 อัน ราคาอันละ 0.25.-บาท เป็น

เงิน 9,436.00.-บาท (เก้าพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
รายการที่ 14 หมอนรองแขนส าหรับเจาะเลือด (Blood Drawing Pillow) จ านวน ๔๐ ใบ ราคาใบละ 85.00.-บาท 

เป็นเงิน 3,400.-บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบค้นจากราคาท้องตลาด รายการที่ 10 รายการที่ 12 และรายการที่ 13 จากผู้ขาย 
จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

        1. ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ป.เวชชูปกรณ์    
        2. บริษัท แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
 3. ห้างหุ้นส่วนไทยถาวรเครื่องมือแพทย์ซัพพลาย 
       

6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
1. นายสุรพล เกาะเรียนอุดม      นักวิทยาศาตร์การแพทย์ ช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
2. นางบุษบา ตันติศักดิ์          นักวิเคราะห์นโยบานและแผน ช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
3. นายศักดา ศักดิ์สุปรีชา          ข้าราชการบ านาญ                                                 กรรมการ 
4. นางสุธาสินี พิทักษ์เจริญ        หัวหน้าผู้ประสานงานด้านพัสดุและเวชภัณฑ์         กรรมการ 
5. นางสาวพรพิมล เขียวสะอาด   ผู้ประสานงานด้านพัสดุและเวชภัณฑ์     กรรมการ/เลขานุการ 

 



เอกสารแนบท้ายตารางแสดงวงเงินราคากลาง 

 

ล ำ 
ดับ 

รำยกำร จ ำนวน แหล่งที่มำของรำคำกลำง รำคำรวม(บำท) 

1 
เข็มเจาะเลือดชนิดใช้ครั้งเดียว (Sterile 
Single-Use Safety Lancets) (กล่อง
ละ 100 อัน) 

7,200  
อัน 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตามสัญญาซื้อขาย 
เลขท่ี 4/2561 ลงวันท่ี 23 ก.ค.2561  

ราคาอันละ 2 บาท เป็นเงิน 14,400.00 บาท 

2 
กระบอกฉีดยาขนาด 1 ml. หรือ 1 cc. 
พร้อมหัวเข็มฉีดยาขนาด 29 G x 1 นิ้ว 
ชนิด “ถอดหัวเข็มไม่ได้” (Fixed) 

19,800 
อัน 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตามสัญญาซื้อขาย 
เลขท่ี 2/2561 ลงวันท่ี 23 ก.ค.2561  

ราคาอันละ 2.23 บาท เป็นเงิน 44,081.93 บาท 

3 
ส าลีปั้นก้อนปลอดเชื้อ (0.35 กรัม) 
(Sterile Cotton Ball) 

46,200 
ก้อน 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตามสัญญาซื้อขาย 
เลขท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 23 ก.ค.2561  

ราคาอันละ 0.40 บาท เป็นเงิน 18,480.00 บาท 

4 
ส าลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์
ส าเรจ็รูป (Alcohol pad) 

46,200 
ซอง 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตามสัญญาซื้อขาย 
เลขท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 23 ก.ค.2561  

ราคาอันละ 0.74 บาท เป็นเงิน 34,188.00 บาท 

5 นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) 
152 
อัน 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตามสัญญาซื้อขาย 
เลขท่ี 3/2561 ลงวันท่ี 23 ก.ค.2561  

ราคาอันละ 342.40 บาท เป็นเงิน 52,044.80 บาท 

6 
ถุงมือส าหรับการตรวจโรคชนดิ 
ไม่ปราศจากเชื้อ (Disposable Gloves) 

92,337 
ช้ิน 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตามสัญญาซื้อขาย 
เลขท่ี 2/2561 ลงวันท่ี 23 ก.ค.2561  

ราคาอันละ 0.86 บาท เป็นเงิน 79,409.82 บาท 

7 พลาสเตอร์ปิดแผล (Plaster) 
46,200 

ช้ิน 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตามสัญญาซื้อขาย 
เลขท่ี 2/2561 ลงวันท่ี 23 ก.ค.2561 ราคาอันละ 0.46 บาท  

เป็นเงิน 21,252.00 บาท 

8 ถุงขยะพลาสติกสีแดง (Red garbage) 
4,025 

ใบ 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตามสัญญาซื้อขาย 
เลขท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 23 ก.ค.2561  

ราคาอันละ 0.92 บาท เป็นเงิน 3,703.00 บาท 

9 
หลอดเก็บเลือดสูญญากาศชนิด EDTA 3 
ml  

37,744 
อัน 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตาม 
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 90/2562 ลงวันท่ี 25 เม.ย.62  
ราคาอันละ 4.00 บาท เป็นเงิน 150,976.00 

10 
เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
เบอร์ 21 G x 1 นิ้ว  

37,744 
อัน 

สืบค้นจากผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เวชชูปกรณ ์
 ซึ่งเสนอราคาต่ าสดุ อันละ 0.50 บาท เป็นเงิน 18,872.00 

11 
กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว 
(syringe) ขนาด 5 ml หรือ 5 cc. 

37,744 
อัน 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตาม 
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 90/2562 ลงวันท่ี 25 เม.ย.62  
ราคาอันละ 0.45 บาท เป็นเงิน 16,984.80 

12 Auto pipette ขนาด 100 ไมโครลิตร 
60  
อัน 

สืบค้นจากผู้ขายได้แก่ บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากดั  
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด อันละ 0.50 บาท เป็นเงิน 150,000.00 

13 
Pipette Yellow tip ขนาด 2-200 
ไมโครลติร 

37,744 
อัน 

สืบค้นจากผู้ขายได้แก่ บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากดั  
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด อันละ 0.50 บาท เป็นเงิน 9,436.00 

14 
หมอนรองแขนส าหรับเจาะเลือด 
(Blood Drawing Pillow) 

40  
ใบ 

อ้างอิงจากราคาซื้อครั้งหลังสุด ใน 2 ปีงบประมาณตาม 
ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 55/2560 ลงวันท่ี 21 ส.ค.60  
ราคาอันละ 85.00 บาท เป็นเงิน 3,400.00 

รวม 14 รำยกำร เป็นเงินทั้งสิ้น 617,228.35 



                                                                                                        1/8 
ร่างขอบของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 14 รายการ  
 

รายการที่ 1. เข็มเจาะเลือดปลายนิ้วชนิดใช้ครั้งเดียว (Sterile Single-Use Safety Lancets)  
จ านวน 7,2๐๐ อัน 

     ๑.1 ส ำหรับใช้เจำะเลือดปลำยนิ้ว ชนิดใช้ครั้งเดียว  
     1.๒ เข็มเจำะเลือดประกอบด้วยเข็มและปลอกพลำสติกซึ่งผ่ำนกำรฆำ่เชื้อ (Sterile)  
     1.๓ ตัวเข็มเจำะเลือดมีขนำดไมน่้อยกว่ำเบอร์ 23 G และมีควำมลึกในกำรเจำะไม่น้อยกว่ำ 1.8 - 2 

มิลลิเมตร  
     1.๔ ปลำยเข็มจะเก็บเขำ้ปลอกพลำสติกโดยอัตโนมัติ หลังจำกใช้งำนแล้วเพ่ือป้องกันและเพ่ิมควำม

ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงำนและผู้ได้รับกำรเจำะเลือด  
      1.๕ สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนทั้งในห้องปฏิบัติกำรและกำรท ำงำนนอกสถำนที่ 

       1.๖ ขนำดบรรจุ ๑00 อัน/กล่อง 
       ๑.๗ เป็นผลิตภัณฑ์มีกำรได้รับรองมำตรฐำน CE MARK หรือ IVDU 
 1.8 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับจำกวันส่งมอบ 
                1.9 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
    1.9.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย 7,200 อัน หรือจ ำนวน 72 กล่อง นับถัดจำกวัน
ลงนำมในสัญญำซื้อขำย ภำยใน ๔๕ วัน โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
   1.9.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
   1.9.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 

รายการที่ 2 กระบอกฉีดยาขนาด 1 ml หรือ 1 cc  พร้อมหัวเข็มฉีดยาขนาด 29 G x 0.5 นิ้ว ชนิด 
“ถอดหัวเข็มไม่ได้” (Fixed) จ านวน 19,800 อัน  

2.1 กระบอกฉีดยำผ่ำนผิวหนังปรำศจำกเชื้อใช้ครั้งเดียว ขนำด 1 ml หรือ 1 cc มีรำยละเอียดดังนี้ 
 2.1.1 ส่วนของกระบอกฉีดยำ 

2.1.1.1 กระบอกฉีดยำมีส่วนประกอบ 3 ชิ้น คือ 
ตัวกระบอกฉีด (Barrel) 
- ท ำจำกสำร Polypropylene (Medical Grade) ชนิดโปร่งใส ท ำให้สำมำรถ

มองเห็น ระดับยำในกระบอกฉีดยำ และตรวจหำสิ่งแปลกปลอมและฟองอำกำศได้ง่ำย ไม่เป็นพิษ และไม่ท ำ
ปฏิกิริยำกับยำทุกชนิด 

- มีขีดบอกปริมำตรเป็นมิลลิลิตรขนำด 0.1 – 1.0 ml 
- ตัวเลขและขีดบอกปริมำตรชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่ำนง่ำย 
ก้ำนฉีด (Plunger)  
- ท ำจำกสำร Polystyrene (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ท ำปฏิกิริยำ

กับยำทุกชนิด 
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ส่วนปลำยก้ำนฉีด (Gasket)  
- ท ำจำกสำรสังเครำะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (Medical Grade) 

ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ท ำปฏิกิริยำกับยำทุกชนิด 
- Gasket เป็นแบบ Double Ring Gasket ออกแบบพิเศษป้องกันไม่ให้            

ก้ำนฉีดหลุดจำกกระบอกฉีดยำได้ง่ำยและป้องกันอำกำศซึมผ่ำนรวมทั้งกันกำรรั่วไหลของน้ ำยำ (Leakage) 
- เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ ำยำงธรรมชำติ)                

(No Latex Allergy)  
2.1.1.2 กระบอกฉีดยำ ประกอบด้วยกระบอกฉีดยำ 1 ml หรือ 1 cc พร้อมเข็ม        

ฉีดยำชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ ขนำด 29 G x 0.5 นิ้ว 
 2.1.2 ส่วนของ Disposable Needle (29 G x 0.5 นิ้ว) 

2.1.2.1 ตัวเข็มท ำจำกเหล็กกล้ำไร้สนิม Stainless Steel (Medical Grade) เคลือบ
สำรหล่อลื่นซิลิโคนทั้งหมด ท ำให้ดูดยำเดินยำได้ง่ำย และช่วยลดแรงเสียดทำนขณะแทงเข็ม 

2.1.2.2 ปลำยเข็มต้องคม ปรำศจำกเสี้ยน หรือต ำหนิใด ๆ 
2.1.2.3 ปลอกหุ้มเข็ม ท ำด้วยพลำสติก หรือวัสดุที่ไม่มีสี 
2.1.2.4 ปลอกสวมเข็มมีระบบล็อคไม่หลุดง่ำย เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อน 

(Contamination) เข็มบิดงอและอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้ 
2.1.2.5 ผ่ำนมำตรฐำน มอก. 1398-2551  

 2.1.3 กำรบรรจุและปรำศจำกเชื้อ 
2.1.3.1 กระบอกฉีดยำพร้อมเข็ม บรรจุซองละ 1 ชุด แบบ Peel Apart Blister Pack 

ชนิด Double Plastic Sheet ทั้ง 2 ด้ำน ท ำให้มีควำมปลอดภัยต่อกำรติดเชื้อขณะเปิดซอง และท ำให้ปรำศจำก
เชื้อโดย Electron Beam หรือ Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray 

2.1.3.2 บรรจุกล่องละ 100 ชุด โดยระบุเลขที่ผลิต วัน เดือน ปีที่ผลิต และหมดอำยุ 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ 15 (พ.ศ.2537) ไว้ข้ำงกล่องและเป็นฉลำกกล่องภำษำไทย อ่ำนง่ำย
ชัดเจน 

 2.1.4 กำรรับรองมำตรฐำน มกีำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑอุ์ตสำหกรรม (มอก. 2084-2552)    
 2.1.5 อำยุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 4 ปี นับจำกวันส่งมอบ 

       2.2 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
       2.2.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน 19,800 อัน ภำยใน ๔๕ วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                         2.2.2 ผูข้ำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         2.2.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
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รายการที่ 3 ส าลีปั้นก้อนปลอดเชื้อ (0.35 กรัม) (Sterile Cotton Ball) จ านวน 46,200 ก้อน    

3.1 ส ำลีที่ผลิตท ำจำกฝ้ำยบริสุทธิ์ 100% ไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีเส้นใยยำวสำมำรถเกำะเกี่ยวได้ดี              
ไม่ฟุ้งกระจำย เมื่อเวลำดึง 

3.2  ผลิตจำกส ำลีที่มีคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 182-2545 
3.3  ปรำศจำกสิ่งสกปรก ซองบรรจุเป็นของเวชภัณฑ์ส ำหรับกำรท ำให้ปรำศจำกเชื้อ 
3.4  มีสีขำวนวล ปรำศจำกสิ่งสกปรก และสำรเรืองแสง 
3.5  สำมำรถซึมซับของเหลวได้ดี 
3.6  ท ำให้ปลอดเชื้อโดยกำรอบแก๊ส Ethylene Oxide 
3.7  บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ซองละ 5 ก้อน และมีเครื่องหมำยที่ซองบรรจุแสดงว่ำ         

ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อสมบูรณ์ 
3.8  อำยุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 2 ปี นับจำกวันส่งมอบ 
3.9 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 

3.9.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน 46,200 ก้อน ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
            3.9.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
            3.9.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 
รายการที่ ๔ ส าลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์ส าเร็จรูป (Alcohol pad) จ านวน ๔๖,200 ซอง 
 4.1 กระดำษชุบแอลกอฮอล์ส ำหรับเช็ดแผล 
 4.2 แผ่นใยกระดำษชุบแอลกอฮอล์ ชนิด Ethyl Alcohol 70% 
 4.3 บรรจุในซองกระดำษท่ีปิดสนิท และกำรใช้งำนสำมำรถฉีกซองได้ง่ำย 
 4.4 อำยุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยบนซองผลิตภัณฑ์ต้องระบุ           
วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอำยุ  

 4.5 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
       4.5.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน 46,200 ซอง ภำยใน ๔๕ วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                          4.5.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         4.5.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 
รายการที่ ๕. นาฬิกาจับเวลา (Stop Watch) จ านวน 152 อัน 

5.1 เป็นนำฬิกำจับเวลำเดินหน้ำหรือถอยหลังได้ หน้ำจอดิจิตอล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 นิ้ว 
5.2 นำฬิกำจับเวลำถอยหลังสำมำรถตั้งเวลำสูงสุดได้ถึง 100 นำที  
5.3 มีเสียงเรียกเตือนเมื่อเวลำที่ตั้ง 
5.4 ที่ตัวเครื่องมีแม่เหล็ก ขำตั้ง และที่แขวน 
5.5 ใช้ถ่ำนขนำด AAA จ ำนวน 1 ก้อน หรือ 2 ก้อน 
5.6 น้ ำหนักเบำ สะดวกในกำรพกพำ  
5.7 รับประกันคุณภำพ 1 ปี  
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  5.8 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
       5.8.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน 152 อัน ภำยใน ๔๕ วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                          5.8.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                          5.8.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 
รายการที่ ๖ ถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ (Disposable Gloves) 
จ านวน ๙๒,337 ชิ้น 
  6.1 ถุงมือส ำหรับกำรตรวจโรค ขนำดกลำง (Size M) 
  6.2 ผิวไม่เรียบ ชนิดไม่มีแป้ง ยืดหยุ่นได้ดี มีควำมทนต่อกำรใช้งำน 
  6.3 ขนำดของถุงมือ กระชับกับมือขณะใช้ไมเ่ลื่อนหลุด 
  6.4 ขอบถุงมือไม่ร่นหรือพับขณะใช้งำน 
  6.5 ชนิดไม่ปรำศจำกเชื้อ และใช้ได้ครั้งเดียว 
  6.6 ท ำจำกน้ ำยำงธรรมชำติ 
  6.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์จำกสถำบัน ที่สำกลยอมรับ (ISO) จำกโรงงำน
ผู้ผลิต 
  6.8 ได้รับเครื่องหมำย อย. หรือ มอก เป็นถุงมือยำงจำกธรรมชำติ สำมำรถสวมได้ทั้งมือซ้ำย
และมือขวำ 
  6.9 มีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนไม่ฉีกขำดง่ำยและไม่รั่วซึม 
  6.10 ขนำดบรรจุกล่องละ 100 ชิ้น 

  6.11 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
       6.11.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน ๙๒,337 ชิ้น ภำยใน ๔๕ วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                         6.11.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         6.11.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 
รายการที่ ๗ พลาสเตอร์ปิดแผล (Plaster) จ านวน 46,200 ชิ้น 

  7.1 เป็นพลำสเตอร์ผลิตจำก PVC หรือ PE คุณภำพที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ 
  7.2 เคลือบด้วยกำว Acrylate หรือ Hypoallergenic ซึ่งสำมำรถยึดติดแน่นกับผิวหนังหรือบน

วัสดุที่ต้องกำรโดยคงควำมเหนียว ทนทำน ไม่หลุดง่ำย แม้จะโดนควำมชื้น 
  7.3 ด้ำนที่เคลือบด้วยกำวจะมีกระดำษผิวมันรองอีกชั้นหนึ่งเพ่ือป้องกันกำรติดกันของกำว 
  7.4 ขนำดแต่ละแผ่นกว้ำง 1.8 – 2.2 เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 5.5 เซนติเมตร 
  7.5 ก็อซ หรือ วัสดุซับเลือด อยู่บริเวณก่ึงกลำงของแผ่น เว้นขอบที่เป็นพลำสเตอร์ให้สำมำรถ             

ยึดกับผิวหนังได้สนิท 
  7.6 สี เป็นสีขำว หรือ ครีม หรือน้ ำตำล (เนื้อ) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
  7.7 พลำสเตอร์ยำแต่ละแผ่น บรรจุในซองปิดผนึก ปรุเป็นแผงๆละ 5 แผ่น หรือเท่ำๆกันทุกแผง 

อำยุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถัดจำกวันส่งมอบ 
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  7.8 กำรบรรจุ บรรจุในกล่องย่อย กล่องละ 100 แผ่น ที่ฝำเปิดของกล่องบรรจุต้องผนึกด้วย                
กำวหรือเทป 

7.9 ข้ำงกล่องบรรจุระบุข้อควำมหรือสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อยซึ่งต้องสำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจน ดังนี้ 

7.9.1 ข้อควำมที่ระบุว่ำเป็นพลำสเตอร์ยำ 
7.9.2 ขนำดและ / หรือ จ ำนวนบรรจุ 

       7.9.3 ชื่อผลิตภัณฑ์และ/หรือ ผู้ผลิต 
      7.9.4 วันผลิต และ Lot ที่ผลิต 
        7.9.5 เครื่องหมำยแถบรหัสแท่ง (Barcode) 

  7.10 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
        7.10.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน ๔๖,200 ชิ้น ภำยใน ๔๕ วัน 
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                          7.10.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อน
ส่งมอบสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                          7.10.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง 
ผู้เดียว 
 
รายการที่ ๘ ถุงขยะพลาสติกสีแดง (Red garbage) จ านวน ๔,๐๒๕ ใบ  
 8.1 เป็นถุงขยะพลำสติกสีแดง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 x 15 นิ้ว ไม่รวมพับข้ำง 
 8.2 พลำสติกมีควำมหนำ ควำมเหนียว และทนทำนต่อขยะและสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ 
 8.3 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
 8.4 ต้องไม่มีรอยฉีกขำด และไมฉ่ีกขำดง่ำย 

8.5 ถุงขยะจะต้องปิดผนึก (Seal) ก้นถุงด้วยควำมร้อน และก้นถุงมีควำมหนำเพียงพอเพ่ือป้องกัน 
กำรรั่วซึมของของเหลว 

8.6 ต้องจัดท ำห่อ แพ็ค ให้เรียบร้อย โดยจะต้องบรรจุ 50 ใบ / ห่อหรือแพ็ค 
 8.7 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 

8.7.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน ๔,๐๒๕ ใบ ภำยใน ๔๕ วัน นับถดัจำกวัน
ลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                     8.7.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                     8.7.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 
รายการที่ 9 หลอดเก็บเลือดสูญญากาศชนิด EDTA 3 ml จ านวน 37,744 อัน  

9.1  เป็นหลอดพลำสติกใส สะอำด ปรำศจำกเชื้อ (Sterile tube) 
9.2  ภำยในหลอดเป็นสุญญำกำศที่สำมำรถให้ปริมำตรของเหลวแทนที่ได้ไม่เกิน 3 มิลลิลิตร 

 9.3 มีจุกปิดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอก เป็นพลำสติกหุ้มชั้นในเป็นยำง เพ่ือป้องกันกำรสัมผัสเลือด                  
หรือละอองของเลือดที่อยู่บนจุกหรือรอบนอกของจุกเลือดในขณะเปิด-ปิดจุกหลอด 
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9.3  เป็นหลอดที่มีขนำด 12 x 75 ml สำมำรถบรรจุเลือดในปริมำตรที่ได้มำตรฐำนแน่นอน 
9.5 เป็นหลอดที่มีสำรกันเลือดแข็งตัว ชนิด EDTA ลักษณะเป็นของเหลว 
9.6 ระบุ  Lot No. และวันหมดอำยุ (Expiry date) ที่ข้ำงหลอด 
9.7 อำยุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับจำกวันส่งมอบ 

       9.8 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
     9.8.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน 37,744 อัน ภำยใน ๔๕ วัน นับถัด

จำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                         9.8.2 ผูข้ำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         9.8.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

              
  รายการที่ 10 เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวเบอร์ 21 G x 1 นิ้ว จ านวน 37,744 อัน  

    10.1 เข็มฉีดยำชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เบอร์ 21 G x 1 นิ้ว (Separate needle) 
    10.2 เป็นเข็มฉีดยำปรำศจำกเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
    10.3 ประกอบด้วยตัวเข็ม ฐำนเข็ม และปลอกหุ้มเข็ม 

- ตัวเข็มต้องท ำจำกเหล็กกล้ำไร้สนิม เข็มฉีดต้องตรง ผิวภำยนอกเรียบ สะอำด ปรำศจำก
ข้อบกพร่องและไม่มีสำรแปลกปลอม ไม่มีสำรไพโรเจน ไม่มีสำรพิษ ไม่มีจุลินทรีย์ 

- ฐำนเข็มเป็นข้อต่อรูปกรวย ท ำด้วยวัสดุโปร่งใส 
- ปลำยเข็มต้องคม ปรำศจำกเสี้ยน หรือต ำหนิใดๆ  
- ปลอกหุ้มเข็ม ท ำด้วยพลำสติกหรือวัสดุที่ไม่มีสี 
- ผ่ำนมำตรฐำน มอก.1398-2551 

10.4 บรรจุในภำชนะปรำศจำกเชื้อ และเข็มฉีดยำแต่ละอันบรรจุในภำชนะบรรจุย่อยที่เหมำะสม
ปรำศจำกเชื้อ 

10.5 ภำชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ระบุควำมยำวของเข็ม วัน เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอำยุเลขที่ผลิต            
หรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนแสดงไว้อย่ำงชัดเจน 

10.6 อำยุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับจำกวันส่งมอบ 
10.7 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 

     10.7.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน 37,744 อัน ภำยใน ๔๕ วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                         10.7.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         10.7.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

 

รายการที่ 11  กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว (syringe) ขนาด 5 ml หรือ 5 cc จ านวน 37,744 อัน  
11.1 เป็นกระบอกฉีดยำผ่ำนผิวหนังปรำศจำกเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว 
11.2 ประกอบด้วยตัวกระบอกกลวง แสดงปริมำตร 5 ml หรือ 5 cc มีควำมใสพอที่จะอ่ำนปริมำตร

ของเหลวในกระบอกได้ ปลำยด้ำนหนึ่งของตัวกระบอก มีลักษณะเป็นหัวฉีด 
11.3 ลูกสูบและก้ำนฉีดเคลื่อนไปมำได้ เมื่ออยู่ในกระบอกต้องปรำกฏขอบที่แน่นอนและเห็นชัดเจน 
11.4 ก้ำนฉีดต้องตรง ไม่โก่งงอเวลำใช้งำน 
11.5 ปลอกเข็มมีระบบบล็อกไม่หลุดง่ำย 
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11.6 บรรจุกระบอกฉีดยำแต่ละอันในซองบรรจุปิดสนิท สำมำรถคงสภำพควำมปรำศจำกเชื้อของ

กระบอกฉีดยำได้ 
11.7 ฉลำกหรือผลิตภัณฑ์ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอำยุ เลขที่ผลิตแสดงไว้อย่ำงชัดเจน 
11.8 อำยุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับจำกวันส่งมอบ 

 

11.9 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
     11.9.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน 37,744 อัน ภำยใน ๔๕ วัน นับถัด

จำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                        11.9.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         11.9.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 

รายการที่ 12 Auto pipette ขนาด 100 ไมโครลิตร จ านวน 60 อัน  
 12.1 เป็นเครื่องดูดจ่ำยสำรละลำยหรือสำรตัวอย่ำงที่มีปริมำตรน้อย ชนิดปรับปริมำตรได้ 
 12.2 ตัวเครื่องออกแบบให้จับได้กระชับมือ มีน้ ำหนักเบำ 
 12.3 ปรับปริมำตรได้ตั้งแต่ 10 ถึง 100 ไมโครลิตร 

12.4 มีค่ำ Inaccuracy และค่ำ imprecision ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ 10 
ไมโครลิตร และไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ และ 0.5  เปอร์เซ็นต์ ที่ 50 ไมโครลิตร และไม่เกิน 0.8  เปอร์เซ็นต์ และ 
0.15 เปอร์เซ็นต์ที่  100 ไมโครลิตร 
 12.5 มี Tip Ejector ภำยในเครื่อง ง่ำยต่อกำรปลดไปเปตทิป 
 12.6 ใช้ Pipette Tip สีเหลอืงทั่วไปได้ ไม่จ ำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับตัวไปเปต 
 12.7 มีใบรับรองคุณภำพประจ ำเครื่อง 
 12.8 มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำ 

 12.9 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป สหรัฐอเมริกำ หรือเอเชีย  
12.10 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
     12.10.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน ๖๐ อัน ภำยใน ๔๕ วัน นบัถัดจำก

วันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                         12.10.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่ง
มอบสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         12.10.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 
  รายการที่ 13  Pipette Yellow tip ขนาด 2-200 ไมโครลิตร จ านวน 37,744 อัน  
 13.1 เป็นไปเปต ทิป สีเหลือง สำมำรถมองเห็นของเหลวภำยในทิปได้ชัดเจน 
 13.2 ตัวทิปมีเส้นบอกปริมำตรที่ 10, 20, 50 และ 100 ไมโครลิตร 
 13.3 ใช้กับ Auto pipette ได้หลำยยี่ห้อ โดยดูดจ่ำยได้ตั้งแต่ 2 – 200 ไมโครลิตร 
 13.4 ตัวทิปท ำมำจำกพลำสติกโพลีโพรไฟลีน 
 13.5 ตัวทิปมีบ่ำด้ำนข้ำง สำมำรถใส่กล่องทิปได้ 
 13.6 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป สหรัฐอเมริกำ หรือเอเชีย 
 13.7 กำรบรรจุ ถุง/แพ็คละ ๕๐ อัน 
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13.8 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
     13.8.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน 37,744 อัน ภำยใน ๔๕ วัน นับถัด

จำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                         13.8.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         13.8.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

 
 
 

รายการที่ 14 หมอนรองแขนส าหรับเจาะเลือด (Blood Drawing Pillow) จ านวน ๔๐ ใบ  
14.1 เป็นหมอนรองแขนส ำหรับเจำะเลือดท ำจำกฟองน้ ำ หุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีเขียวเข้ม หรือ                    

สีน้ ำตำลเข้ม 
14.2 มีขนำดกว้ำง x ยำว x สูง ประมำณ 8 นิ้ว x 10 นิ้ว x 2.5 นิ้ว 
14.3 รำยละเอียดอื่น ๆ  

      14.3.1 ผู้ขำยต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 
 14.4 เงื่อนไขกำรส่งมอบ 

     14.4.1 ส่งมอบสินค้ำ ณ คลังสินค้ำของผู้ขำย จ ำนวน ๔๐ ใบ ภำยใน ๔๕ วัน นับถดัจำกวัน
ลงนำมในสัญญำซื้อขำย โดยกำรส่งมอบดังกล่ำวต้องกระท ำในเวลำรำชกำร  
                         14.4.2 ผู้ขำยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลกทรำบก่อนส่งมอบ
สินค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
                         14.4.3 หำกสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรส่งมอบผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

 

********************************** 
หมายเหตุ: รายการที่ผู้ขายเสนอราคาทุกรายการ ผู้ขายจะต้องเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบและทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


