




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ ซื้อน้้าดื่มส้าหรับไว้บริการผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ          . 
        ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จ้านวน 15,600 ถัง                                                               .                       

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานบริหารทั่วไป       .       
    ส่วนราชการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ           .       
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       867,984.00       บาท  
4. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                                                   .                                                                          
.    เป็นเงิน           867,984.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)              -                  บาท  
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1    บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จ้ากัด                                    . 
    5.2                                                                         . 
    5.3                                                                         . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางสาวอนงค์นาฎ    เอี่ยมสอาด     ต้าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ                 .                           
.   6.2  นางสาวเพ็ญนภา      บุญเพ็ง          ต้าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                   .                      
    6.3  นางสาวกมลทิพย์     ศรีโชค           ต้าแหน่ง  พนักงานธุรการ ส 3                              . 
. 

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
    (     นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด     ) 
 

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ     
          (       นางสาวเพ็ญนภา  บุญเพ็ง )             
             

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (        นางสาวกมลทิพย์  ศรีโชค ) 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของน ้าดื่มส้าหรับไว้บริการผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ 
ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จ้านวน 15,600 ถัง 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางที่มีผู้ป่วย และญาติมารับบริการเป็นจ านวนมาก 
จึงต้องมีน  าดื่มที่มีคุณภาพไว้ค่อยให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ ซึ่งน  าดื่มดังกล่าว ต้องเป็นน  าดื่มบริสุทธิ์ ไม่มีเชื อโรคหรือสารต่างๆ เจือปน ปลอดภัยในการบริโภค 

1. คุณลักษณะท่ัวไป 
 1.1 เป็นน  าดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร 
 1.2 เป็นน  าดื่มบริสุทธิ์ ต้องใสสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน ปราศจากเชื อและสารพิษเจือปน 
ปราศจากสารปนเปื้อนทางเคมี และสารอินทรีย์ต่างๆ อาทิเชื อจุลินทรีย์ โลหะหนัก สารเคมี 
 1.3 ภาชนะที่บรรจุเป็นขวดพลาสติกชนิดใส ต้องมีสภาพภายนอกและภายในสะอาด หรือไม่มีคราบ
สกปรก ฝาปิดปากขวดน  าดื่มต้องมีระบบผนึกฝาขวดชนิดฉีกท าลายในการเปิดขวดน  าดื่มครั งแรก 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
 2.1 การผลิตน  าดื่ม เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด หากมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมเติม เรื่อง น  าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามประกาศเพ่ิมเติม นั น  
 2.2  ผลิตภัณฑ์น  าดื่มต้องได้ท าการขึ นทะเบียนส าหรับอาหาร (ได้เลขที่ อย.) จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และตัวโรงงานผลิตน  าดื่มต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และได้ตามมาตรฐาน GMP ใบอนุญาต/หนังสือรับรองต่างๆ ต้องยังไม่หมดอายุ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่
คณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตไว้ตลอดระยะเวลาที่จัดส่งน  าดื่มให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  (พร้อมแนบ
เอกสารในวันยื่นเสนอราคา) 
 2.3  กรรมวิธีผลิตน  าดื่มเป็นการผลิตด้วยเครื่องกรองระบบรีเวอร์สออสโมซิสมีการฆ่าเชื อโรคในระหว่าง
กระบวนการผลิตและบรรจุขวดด้วยระบบฆ่าเชื อแบบแสงอัลตราไวโอเลต และโอโซน เครื่องจัก รที่ใช้ในการ
บรรจุน  าดื่มต้องติดตั งอยู่ภายในห้องที่มิดชิดมีความสะอาดถูกหลักอนามัย  และผ่านการตรวจสอบจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาตรฐานกองควบคุมอาหารส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 2.4 กรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ อย. หรือ สถาบันตรวจพิสูจน์น  าดื่มแล้วพบว่าไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอสงวนสิทธ์ที่จะยกเลิกสัญญาครั งนี  และค่าใช้จ่ายการตรวจสอบทั งหมด 
ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั งสิ น 
 2.5 ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายน  าดื่มที่เสนอในประเทศไทย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยในกรณีเป็นตัวแทนจ าหน่ายต้องมีหนังสือยืนยันการแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต และยังคงเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตอยู่ในปัจจุบัน 
 

(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ 
           ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด) 
 
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
          (นางสาวเพ็ญนภา  บุญเพ็ง)              (นางสาวกมลทิพย์  ศรีโชค) 
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 2.6 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะจัดซื อน  าดื่มพร้อมบริการตู้ท าน  าร้อน-น  าเย็น โดยมีรายละเอียดดังนี  น  าดื่ม
จ านวน 15,600 ถัง ตามจุดที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด จ านวน 18 ตู้  
 2.7 ในกรณีที่พนักงานจัดส่งน  าดื่มมีความประพฤติส่อไปในทางที่ไม่สุจริต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของสถาบันมะเร็งแหงชาติ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลอ่ืนที่เข้ามาติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั งหมด โดยผู้ขายสามารถเรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ จากสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติได้ 
 2.8 ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ นแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลอ่ืนที่เข้ามาติดต่อ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อันเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขาย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื อ
ในครั งนี  ผู้ขายยินยอมรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ นในทุกกรณี 
 2.9  น  าดื่มที่ผู้ขายให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติหากตรวจพบว่ามีสิ่งเจือปน เช่น เศษผง ตะกอน ตะไคร่น  า ฯลฯ 
ผู้ขายต้องน ามาเปลี่ยนให้ใหม่ทันที เมื่อได้รับแจ้งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและต้องไม่คิดราคาเพ่ิมอีก  
 2.10 ผู้ขายต้องรับผิดชอบล้างท าความสะอาดตู้น  าดื่มให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง 
หรือทุกๆ 6 เดือน 
 2.11 ผู้ขายต้องรับผิดชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้น  าดื่ม กรณีช ารุดหรือใช้งานไม่ได้ ต้องน าอุปกรณ์ใหม่         
มาเปลี่ยนทดแทนของเดิม 

คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (      นางสาวอนงค์นาฎ   เอ่ียมสอาด ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวเพ็ญนภา   บญุเพ็ง ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
   (          นางสาวกมลทิพย์  ศรีโชค ) 
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