
แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซือโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์เคร่ืองน่ึงฆ่าเชีอจุลินทริย์ด้วยไอน้ําระ'บ'บอัตโนมิตฃนๅดไม่น้0 ยกว ่า ๗ 0 0  ลิตร 

(Pro-Post Vac) ห้องน่ึงทรงกระบอก ชนิด ๑ ประตู (จำนวน ๑ เคร่ือง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๔ มิถุนายน ๒๔๖๓

ราคา ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)

๔. 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 

๖.๒ นางเกวลี เล้งเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖.๓ นางทิพรัตน์ ห่อหุ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ



รายละเอยดคุณลกษณะเฉพาะ 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด ้วยไอนํ้าระบบอัตโนมัติ 

ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู

๑. ความต้องการ
เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรืย์ ในวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน 

ห้องปฏิบัติการ

๒. คุณลักษณะท่ัวไป

๒.๑ เนินเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอน้ําภายใต้ความตันทำงานไต้โดยอัตโนมัติต้ังแต่ต้นจนจบโปรแกรมการน่ึง 

ฆ่าเช้ือใน ๑ รอบ ทดสอบไต้ด้วย Spore Test 

๒.๒ มีเคร่ืองกำเนิดไอน้ําอยู่ภายในตัวเคร่ือง

๒.๓ ตัวเคร่ืองเนินแบบตู้ล่ีเหล่ียมต้ังพ้ืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร

๒.๔ มีประตูเปิดและปีดต้านหน้าของเคร่ือง ๑ ประตู

๒.(ะ ระบบท่อไอน้ําภายในตัวเคร่ืองทำด้วยสแตนเลสสตีลท้ังหมด

๒.๖ โครงผนังต้านหน้าเคร่ืองพร้อมแผงควบคุมการทำงาน สามารถเปิดออกเพ่ือง่ายสำหรับการตรวจเช็ค 

และซ่อมบำรุงรักษาเคร่ือง

๒.๗ ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐/๓๘๐ โวลทํ ๔๐ เฮิรตซ์ ๓ เฟส ๔ สาย พร้อมระบบสาย Ground 
ลงถึงพ้ืนดิน

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค ตัวเคร่ืองน่ึงประกอบด้วย

๓.๑ ขนาดภายในห้องน่ึงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
๓.๒ ห้องน่ึง (Chamber) เนินรูปทรงกระบอก ขนิดผนังสองข้ัน (Double Wall) ข้ันในทำจากสแตนเลส 

สตีล ชนิด ๓๑๖L ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง สามารถทนแรงตันไอน้ําไต้ไม่น้อยกว่า ๔๐ 

ปอนด์ต่อตารางน้ิว มีความหนาไม่ต่ํากว่า ๖ มิลลิเมตร 

๓.๓ ผนังข้ันนอก (Jacket) มีความหนาไม่ต่ํากว่า ๖ มิลลิเมตร ทำจากสแตนเลสสตีล ชนิด ๓๑๖1 ทนต่อ 

การกัดกร่อนของกรดและต่าง ทุ้มทับด้วยใยแก้ว (Fiber) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ น้ิว เพ่ือป้องกัน 

ความร้อนกระจายออกมานอกตู้

๓.๔ ผนังข้ันใน (Inner Shell) ในส่วนปิดหลังห้องน่ึง (Back Head) ช้ืนรูปโค้งนูนออก (Hydro Form)

ทำด้วยโลหะไม่เนินสนิม (Stainless steel) ๓๑๖L มีความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร
๔. ประตูเครื่องและระบบผลิตสุญญากาศ

๔.๑ ประตูเนินแบบเปิดออกต้านข้างทำด้วยสแตนเลสสตีล ๓๑๖L ท้ังช้ืนหนาไม่ต่ํากว่า ๑๔ มิลลิเมตร 

มีระบบการล็อคฝาประตูเนินแบบ Double Lock เพ่ือความปลอดภัยแก่ผูใช้งานโดยหมุนล็อคสอง 
จังหวะทนแรงตันไอน้ําไต้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ปอนด์ต่อตารางน้ิว 

๔.๑ด้ามมือหมุนฝาประตูทำด้วยฉนวนกันความร้อนและมีฝาครอบปิดทับต้านนอกทำด้วยสแตนลสสตีล 
โดยเคลือบสีป้องกันความร้อนเพ่ือลดระดับอุณหภูมิภายนอกฝาประตู

ลงซ่ือ........วัพพท. .ประธานกรรมการ ลงซ่ือ, กรรมการ ลงiซอ, .กรรมการ



๔.๒มีปัมสุญญากาศ (Water Jet Vacuum Pump) แบบประหยัดพลังงานโดยใช้นาหมนเวียนไม่มีน้ัาท้ิง 
ขณะใช้งาน เคร่ืองเบ็เนแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทนความร้อนสูง มีหน้าท่ีดูดอากาศออกจากห้องน่ึงและใน 

การอบแห้งเคร่ืองมือ
๔.๓ มีระบบปัมน้ําเช้าหม้อต้มแบบใช้ไฟฟ้าในการทำงาน

๔.๔ มีเคร่ืองสำหรับผลิตไอน้ําร้อนด้วยไฟฟ้า (Build-In Electric Steam Generator) ถูกติดต้ังมากับ 

ตัวเคร่ือง โดยแยกออกจากตัวเคร่ืองและติดต้ังอยู่ใต้ห้องน่ึงทำด้วยสแตนเลสลติล ๓๑๖1 สามารถทน 

แรงตันไอน้ําขณะปฏิน้ตงานตัวเคร่ืองมีการหุ้มด้วนฉนวนใยแก้วทนความร้อน

๔. ระบบควบคุม
๔.๑ระบบควบคุมเครื่องเป็นระบบ Microprocessor PLC Type แสดงผลผ่านหน้าจอเบ็เนภาษาไทย 

มีระบบ Software ท่ีสามารถอ่านค่าต่างๆได้ โดยแสดงค่าให้ทราบตังน้ี 

๔.๑.๑ อุณหภูมิในห้องน่ึง 

๔.๑.๒ วันท่ีในการน่ึง 
๔.๑.๓ ซ่ือโปรแกรมและข้ันตอนการทำงาน 

๔.๑.๔ อุณหภูมิการฆ่าเข้ือในห้องน่ึง

๔.๒มีระบบการทำงานให้ปราศจากเซ้ือได้ ๒ ระบบ คือระบบ Pre-Vac และ ระบบ Gravity 

๔.๓มีโปรแกรมการใช้งานให้เลือกใช้งานไดไม่ต่ํากว่า ๔ โปรแกรม และสามารถต้ังโปรแกรมควบคุมการ 

ทำงาน ได้ โดยเม่ือกดปมเลือกโปรแกรมน่ึงฆ่าเข้ือแล้วเคร่ืองน่ึงจะทำงานโดยอัตโนม้ติจนจบข้ันตอนใน 

โปรแกรมน้ันๆ

โปรแกรมท่ี ๑ สำหรับน่ึงฆ่าเช้ือวัสดุ เช่น ผ้าหรือเคร่ืองมือท่ีห่อผ้าแบบเร่งด่วน ท่ีอุณหภูมิ

ไม่ต่ําก'ว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส
โปรแกรมท่ี ๒ สำหรับน่ึงฆ่าเช้ือวัสดุ เช่น ผ้า หรือเคร่ืองมีอท่ีห่อผ้า ท่ีอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า ๑๒๑ องศา

เซลเซียส
โปรแกรมท่ี ๓ สำหรับน่ึงฆ่าเช้ือเคร่ืองมีอท่ีไม่ห่อผ้า ท่ีอุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส

โปรแกรมท่ี ๔ สำหรับน่ึงฆ่าเช้ือถุงมือยาง

โปรแกรมท่ี ๔ Bowie - Dick -Test ตรวจสอบการทำงาบของเคร่ืองน่ึง

๔.๔มีระบบประมวลผล ( Memory Status) สามารถจำค่าต่างๆท่ีน่ึงได้ขณะไฟดับและสามารถกลับมาเร่ิมท่ี 

ข้ันตอนน้ันต'อไปได้เม่ือไฟกลับมา

๖. ระบบความปลอดภัย
๖.๑มีระบบปล่อยไอน้ัาท้ิงได้๒ ยอัตโนมิติเม่ือแรงดันไอน้ําเกินกว่าท่ีกำหนด (Safety Valves)

๖.๒มีระบบควบคุมระดับน้ําในหม้อน้ัาและแรงดันไอบ้ําเป็นแบบอัตโนมิติ และมีขุดควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ี 

ป้อนเช้าขดลวดทำความร้อน (Heater) ของหม้อน้ัาถ้าน้ัาต่ํากว่าท่ีกำหนดแบบ (Proximity Switch) 

๖.๓มีระบบสำหรับต้ังรหัสผ่านเช้าไปยังระบบการทำงานต่างๆ ในการควบคุมตัวเคร่ือง (Password)

เม่ือต้องการความปลอดภัย

ลงซ่ือ....... ว ่ฬ )h............ประธานกรรมการ ลงซ่ือ เ^ กรรมการ ลงซ่ือ กรรมการ



๘.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจเซ็คบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง และสอบเทียบค่าเคร่ืองมืออย่าง 

น้อยปีละ ๑ คร้ัง เปีนระยะเวลาตลอดอายุการรับประกันและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่งแผนการ'ปฏิบํติ 

ในวันทำสัญญาและมีการปฏิบํติตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยก่อนเช้าปฎิปีติจะแจ้งให้หน่วยงาน 
(ผู้ใช้) ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ และเม่ือทำการปฏิปีติแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำ 

รายงานสรุปผลการปฏิปีติงานเสนอต่อหน่วยงาบ (ผู้ใช้) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วันทำการ 
๘.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการผลิตหรือนำเช้าครบถ้วนลูกต้องตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 

๘.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องเขียนหัวข้อตัวเลขของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามท่ีประกาศลน้บแค็ตตาล๊อก 

ท่ีเสนอให้ถูกต้องครบถ้วน และกรณีดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา

ราคากลางเคร่ืองละ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)

ลงข่ือ JvflVl .ประธานกรรมการ
(นางวับทนา ปรีดาคักด๋ึ)

(นางเกวลี เล้งเสน)
vlL/v/

(บางทิพรัตน์ ห่อหุ้ม)

กรรมการ



- ๓ -

๗. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
๗.๑มีรถเข็นสำหรับบรรจุสิงของเช้าห้องน่ึงทำด้วยสนตนเลสสตีล จำนวน ๑ คัน

๗.๒มีตะกร้าสำหรับบรรจุส่ิงของเช้าห้องน่ึง จำนวน ๑ ขุด

๗.๓มีเคร่ืองกรองนำเพ่ือแปรสภาพนำกระด้างให้เป็นน้ําอ่อนขนาดพอเหมาะกับการใช้งาบ จำนวน ๑ ขุด 

๗.๔มีขุดสวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมีติ ๓ เฟส ขนาดท่ีเหมาะสม จำนวน ๑ ขุด

๘. เง่ือนไขเฉพาะ

๘.๑ ต้องเป็นเคร่ืองใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน 

๘.๒ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย
๘.๒.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, 1ร0๑๓๔๘๕ และ

มาตรฐาน CE และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและ 

ได้รับการรับรองระบบงาน โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (NAC)
๘.๓ ตัวเคร่ืองได้รับการออกแบบและผลิตตาม ASME Section I และ Section Vlll-Div® โดยโรงงานได้รับ 

การรับรองจาก American Society Mechanical Engineer (ASME)ttละNational Board (NB)
๘.๔ ผู้ขายต้องติดต้ังตัวเคร่ืองพร้อมเดินสายไฟฟ้า ระบบสายดิน ท่อน้ําเข้า ท่อน้ําท้ิง และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ท่ีจำเป็นต้องใช้งานท้ิงหมดจนเคร่ืองใข้งานได้ดี โดยค่าวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินการ ผู้ขายเป็นผู้ 

รับผิดขอบค่าใช้จ่ายท้ิงหมด และการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

๘.๕ มีคู่มือวงจรไฟฟ้าพร้อมอธิบายการทำงานของเคร่ืองอย่างละเอียด 

๘.๖ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๑ ขุด 
๘.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 

ภายในประเทศ (ต้องมีเอกสารมาแสดง)

๘.๘ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการปีกสอนวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้ จนกว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้อย่าง 
ถูกต้องมีดู่มือการใช้งาน คู่มือการแสดงการแก้ไขเบ้ืองด้นและวิธีการตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

๘.๙ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี ท้ิงค่าบริการ ค่าอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาบโดย

ไม่นับรวมวันท่ีเคร่ืองเสีย พร้อมท้ิงมีการตรวจเข็คสภาพเคร่ืองทุกๆ ๔ เดือน ตลอดอายุการรับประกัน 

พร้อมส่งแผนการเช้าตรวจเข็คเคร่ืองในวันล่งมอบเคร่ือง หากเคร่ืองชำรุดภายใน ๑ เดือนนับจากวัน 

เร่ิมใช้งานคร้ังแรก บริษัทต้องเปล่ียนเคร่ืองใหม่ และเม่ือมีบีญหาในระยะเวลาประกันทางบริษัทยินดี 

ซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลงอุปกรณ์1ห้โดยไม่คิดมูลค่า และหากผู้เสนอราคาจะเช้ามาตรวจเข็คสภาพ 

เคร่ืองจะต้องมีหนังสือขอเช้ามาตรวจเข็คโดยส่งถึงหน่วยงานก่อนไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๘.๑๐ กรณีเคร่ืองมีบีญหา เม่ือทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ติดต่อไป บริษัทๆ จะติดต่อกลับมาภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 

และจะจัดส่งซ่างมาทำการตรวจเข็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใบ ๓ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไมใต้ภายใน 
ระยะเวลา ๗ วันนับจากวันท่ีเคร่ืองเสีย ทางบริษัทฯ ยินดีนำเคร่ืองสำรองท่ีมีคุณภาพดีกว่าหรือ 

เทียบเท่ามาติดต้ังให้ทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ใช้ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ 

๘.๑๑ หากเคร่ืองมือชำรุดจะต้องมีซ่างเช้ามาซ่อมเคร่ืองได้เสร็จภายใน ๗ วัน หากไม่สามารถซ่อมเคร่ืองได้ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด หรือซ่อมเกิน ๒ คร้ังในอาการเดิมหรืออาการใกล้เคียงแล้วยังใช้การไม่ได้จะต้อง 

เปล่ียนเคร่ืองใหม่ให้ในระยะประกันคุณภาพ 

๘.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่อย่างน้อย ๕ ปี

ลงช่ือ..
h.
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