
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใฃ่งานค่อสร้าง

แบบ บก.๐๖

๑. ข่ือโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์เคร่ืองอบฆ่าเซ้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% 
แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร (จำนวน ๑ เคร่ือง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)

๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ราคา ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเถ้าหม่ืนบาทถ้วน)

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง

๑. บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด 
๒. บริษัท เจ ที เวิลด์ เทค จำกัด 
๓. บริษัท เซนด์เมด จำกัด

๖. รายข่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางวันทนา ปรีดาศักด้ี นายแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางเกวลี เล้งเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๖.๓ นางทิพรัตน์ ห่อทุ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ



รายละเอยดคุณลกษณะเฉพาะ
เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% 

แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

๑.ความต้องการ
เคร่ืองอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊ส เอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะกระ{เองแก๊สโดยอัตโนมัติขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมระบบระบายแก๊ส
๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับอบฆ่าเช้ือโรค เคร่ืองมือและวัสดุทางการแพทย์ ท่ีไม่สามารถทนความร้อนสูงได้
๓. คุณลักษณะท่ัวไป

๓.๑ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์
๓.๒ ตัวตู้มืขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร
๓.๓ ข่องอบมีตะแกรง สำหรับวางเรียงวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการอบฆ่าเช้ือ
๓.๔ ใช้แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ขนิด ๑๐๐% ท่ีบรรจุในกระป๋องแก๊สขนาดเล็กปิดผนึก และใสในช่อง 

อบให้เคร่ืองเจาะกระป๋องเองโดยอัตโนมัติ
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ ภายในห้องอบ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ทำจากสแตนเลส สตีล เกรด ๓๑๖ L หรือ 
ตีกว่า ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง

๔.๒ มีระบบแสดงข้ันตอนการทำงาน ซ่ึงจะแสดงอุณหภูมิ ความดัน เวลาเร่ิมการทำงาน เวลาในการ 
อบ โปรแกรมท่ีเลือก เปินต้น

๔.๓ มีระบบตรวจสอบข้ันตอนการทำงานและขัดช้องของเคร่ืองในกรณีท่ีมีความผิดปกตีและขัดช้อง 

ของ
- ระบบไฟฟ้าและกลไกต่างๆ
- ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบ
- ความดันภายในห้องอบ

๔.๔ มีระบบการทำความร้อนและความช้ืนภายในข่องอบอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ตลอดเวลาท่ีทำ 
การอบฆ่าเช้ือ

๔.๕มีระบบดูดแก็สเอทธิลีบอ๊อกไซด์ออกจากตัวเคร่ืองตลอดเวลาการทำงานของเคร่ือง เพ่ือความ 
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ใช้เคร่ือง

๔.๖ มีระบบตรวจเช็คการร่ัวของตัวเคร่ืองก่อนเร่ิมการทำงานทุกคร้ังโดยจะรายงานผลการตรวจผ่าน 
เคร่ืองพิมพ์ (Leak Alert Test)

๔.๗ เคร่ืองทำงานภายใต้ความดันลบ (Negative Pressure) เพ่ือป๋องกันการร่ัวของแก๊สจากภายใน 
ข่องอบให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้ตลอดเวลาท่ีทำการอบฆ่าเช้ือและการใช้งาน

๔.๘ สามารถเลือกระดับอุณหภูมิในการอบฆ่าเช้ือได้ต้ังแต่ ๓๐ -  ๕๕ องศาเซลเซียส โดยผู้ใช้สามารถ 
เลือกอุณหภูมิได้อย่างน้อย ๒ แบบ คือ แบบCold cycle ท่ีอุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียสและแบบ 
Warm cycle ท่ีอุณหภูมิ ๕๕ องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาท่ีใช้และอุณหภูมิจะต้องสัมพันธ์กัน

ลงข่ือ.......,ฟ้ส!น .ประธานกรรมการ ลงข่ือ .กรรมการ ลงข่ือ กรรมการ
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๖.๙ กรณีเคร่ืองมีปัญหา เม่ือทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ติดต่อไป บริษัทๆ จะติดต่อกลับมาภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
และจะจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๓ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไมใด้ภายใน 
ระยะเวลา ๗ วันนับจากวันท่ีเคร่ืองเสีย ทางบริษัทฯ ยินดีนำเคร่ืองสำรองท่ีมีคุณภาพดีกว่าหรือ 
เทียบเท่ามาติดต้ังให้ทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ใช้ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ 

๖.๑๐ หากเคร่ืองมือชำรุดจะต้องมีช่างเช้ามาซ่อมเคร่ืองได้เสร็จภายใน ๗ วัน หากไม่สามารถซ่อมเคร่ือง 
ได้ภายในเวลาท่ีกำหนด หรือซ่อมเกิน ๒ คร้ังในอาการเดิมหรืออาการใกล้เคียงแล้วยังใช้การไม่ได้ 
จะต้องเปล่ียนเคร่ืองใหม่ให้ในระยะประกันคุณภาพ 

๖.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่อย่างน้อย ๕ ปี
๖.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจเช็คบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง และสอบเทียบค่าเคร่ืองมืออย่าง 

น้อยปีละ ๑ คร้ัง เป็นระยะเวลาตลอดอายุการรับประกันและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่งแผนการปฏิษัติ 

ในวันทำสัญญาและมีการปฏิน้ติตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยก่อนเช้าปฏิบํติจะแจ้งให้หน่วยงาน 
(ผู้ใช้) ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ และเม่ือทำการปฏิบํติแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำ 

รายงานสรุปผลการปฏิบํติงานเสนอต่อหน่วยงาน (ผู้ใช้) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วันทำการ 
๖.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการผลิตหรือนำเช้าครบถ้วนถูกต้องตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 
๖.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องเขียนหัวข้อตัวเลขของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามท่ีประกาศลงใน 

แค็ตตาล๊อกท่ีเสนอให้ถูกต้องครบถ้วน และกรณีตังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา 
ราคากลางเคร่ืองละ ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)

ลงข่ือ.. 
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๔.๙ มีระบบกรองอากาศก่อนเข้าสู่ซ่องอบ โดยผ่านแผ่นกรองแบคทีเรียและอากาศ (Bacteria/Air Filter) 
ติดต้ังอยู่ภายในตัวเคร่ือง

๔.๑๐ มีระบบจำกัดแก๊ส (Aeration) ภายในตัวเคร่ืองพร้อมระบบระบายแก๊สออกสู่บรรยากาศภายนอก 
อาคาร (Air Suction Hood) เพ่ือระบายไอร้อนและแก๊สท่ีอาจหลงเหลืออยู่ก่อนท่ีจะนำของอบ 
ออกจากซ่องอบ

๔.๑๑ ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองพิมพ์ท่ีสามารถพิมพ์รายละเอียดการทำงานท้ังหมดลงในกระดาษเซ่น วันท่ีและ 
เวลาในการอบฆ่าเช้ือโปรแกรมการอบความข้ืนและความตันเป็นต้น โดยบันทึกลงในกระดาษแบบ 

Thermal
๔.๑๒ ตัวเคร่ืองมีระบบการตรวจสอบและเช็คChamber Overheating และ Overpressure Protection 

ป้องกันความร้อนและความตันผิดปกติในตัวเคร่ือง 
๔.๑๓ มีสัญญาณเตือนเม่ือระบบการทำงานเกิดเหตุขัดข้อง (Sensor Failure Alarm)
๔.๑๔ มีระบบตรวจสอบสุญญากาศ (Leak Test) และระบบตรวจสอบห้องอบก่อนเร่ิมการทำงานทุกคร้ัง

๕. อุปกรณ์ประกอบ
๔.๑ ตะกร้าทำด้วยสแตนเลสสตีลสำหรับวางเรียงวัสดุและอุปกรณ์ 
๔.๒ รถเข็นทำด้วยสแตนเลสสตืลเพ่ือรองรับตะกร้าเข้าห้องอบ 

๔.๓ หลอดแก๊สเอทธิลืนออกไซด์ ๑๐๐%
๔.๔ มีป้มลมขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า (air compressor)
๔.๔ กระดาษบันทึกการทำงานของเคร่ือง

๖. เง่ือนไขเฉพาะ
๖.๑ ต้องเป็นเคร่ืองใหม่ไม่เคยใข้งานหรือสาธิตมาก่อน 
๖.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี ท้ังค่าบริการ ค่าอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาบโดย

ไม่นับรวมวันท่ีเคร่ืองเสีย พร้อมท้ังมีการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองทุกๆ ๔ เดือน ตลอดอายุการรับประกัน 
พร้อมส่งแผนการเข้าตรวจเช็คเคร่ืองในวันส่งมอบเคร่ือง หากเคร่ืองชำรุดภายใน ๑ เดือนนับจากวัน 
เร่ิมใช้งานคร้ังแรก บริษัทต้องเปล่ียนเคร่ืองใหม่ และเม่ือมีป็ญหาในระยะเวลาประกันทางบริษัทยินดี 
ซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดมูลค่า และหากผู้เสนอราคาจะเข้ามาตรวจเช็คสภาพ 
เคร่ืองจะต้องมีหนังสือขอเข้ามาตรวจเช็คโดยส่งถึงหน่วยงานก่อนไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๖.๓ เป็นผลิตภัณฑ์โรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๔ และ 
มาตรฐาน CE

๖.๔ ผู้ขายต้องติดต้ังตัวเคร่ืองพร้อมเดินสายไฟฟ้า ระบบสายดิน ท่อระบายแก๊ส และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ท่ีจำเป็นต้องใช้งานท้ังหมดจนเคร่ืองใช้งานได้ดื โดยค่าวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินการ ผู้ขายเป็น 
ผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด และการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

๖.๔ มีคู่มือวงจรไฟฟ้าพร้อมอธิบายการทำงานของเคร่ืองอย่างละเอียด 

๖.๖ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด 
๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 

ภายในประเทศ (ต้องมีเอกสารมาแสดง)
๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการปีกสอนวิธีการใช้งานให้กับผู้ใข้ จนกว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้อย่าง 

ถูกต้องมีคู่มือการใช้งาน ค่มีอการแสดงการแกไขเบ้ืองต้นและวิธีการตรวจสอบก่อนการใช้งาน
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จำนวน ๑ ชุด 
จำนวน ๑ คัน 
จำนวน ๑๒ หลอด 
จำนวน ๑ ตัว 
จำนวน ๑๐ ม้วน


