






















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ   ซื้อเครื่องลางเครื่องมือแพทยอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 250 ลิตร แบบ 2 ประตู       ’ 

   สถาบันมะเร็งแหงชาติ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เคร่ือง              .                   

2. กลุมงาน/ฝาย     กลุมงานวิชาการพยาบาล      .สวนราชการ      สถาบันมะเรง็แหงชาติ         ’     

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร                           2,000,000.00                                    บาท  

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)      31 สิงหาคม 2564                                              . 

    เปนเงนิ          1,950,000.00           บาท  ราคา/หนวย (ถามี)                    -                    บาท 

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) (ราคาต่ําสุด) 

    5.1   บรษิัท นาํวิวัฒนการชาง (1992) จํากัด                                                                 . 

    5.2    บริษัท เจ ที เวิลด เทค จํากัด                                                                            . 

    5.3    บริษัท เซนตเมด  จํากัด                                                                                   ’                                           

..6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    6.1  นางสาวพัชรีย      แสงทอง                 ตาํแหนง    พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ                   . 

                                                                          ดานการพยาบาล                               .                                                                 

    6.2  นางมัลลิกา         ไวยรุต                    ตาํแหนง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  . 

’                                                                         ดานการพยาบาล                               ‘ 

    6.3  นายสกล            โพธิ์เงิน                   ตําแหนง    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ                  . 

’                                                                          ดานการพยาบาล                               ‘ 

  

 

    
       (ลงช่ือ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (            นางสาวพัชรีย   แสงทอง ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (               นางมัลลิกา   ไวยรุต ) 
 
   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (                นายสกล   โพธิเ์งิน       ) 
 



รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

เครื่องลางเครื่องมือแพทยอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 250 ลิตร แบบ 2 ประตู 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เคร่ือง 
 

1. ความตองการ 

 เครื่องลางและฆาเชื้อโรคแบบอัตโนมัติขนาดความจุของหองลางไมนอยกวา 250 ลิตรแบบ 2 ประตู 

2. วัตถุประสงคในการใชงาน 

 เพื่อใชลางทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณทางการแพทย เชน ชุดเครื่องมือผาตัด สายยาง

อุปกรณเครื่องตรวจสองภายในรางกาย 

3. คุณลักษณะทั่วไป 

 3.1 เปนเครื่องลางอุปกรณและฆาเชื้ออุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ระบบน้ําเย็น,น้ํารอน และมีระบบอบแหง  

               เครื่องมือในตัว ทํางานโดยอัตโนมัติตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นการทํางาน  

 3.2 ตัวเครื่องทําดวยสแตนเลสสตีลเปนตูตั้งพื้น 

 3.3 มีประตูเปด-ปด การใชงาน 2 ประตู เปดและปดแบบสไลดเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง มีกระจกใส สามารถ 

               มองเห็นการทํางานของเครื่องได  

 3.4 มีเคร่ืองทําน้ํารอนภายในตัวเครื่อง เพื่อใชในข้ันตอนการลาง 

 3.5 ควบคุมโปรแกรมการทํางานของเคร่ืองดวยระบบ Microprocessor แบบอัตโนมัติ 

 3.6 ใชไฟฟา 380 โวลต 50 เฮิรตซ 3 เฟส 4 สาย 

4. คุณลักษณะทางเทคนิค 

 4.1 ภายในหองลางมีขนาดความจุของหองลางไมนอยกวา 250 ลิตร ทําดวยสแตนเลสสตีล เกรด AISI 316L  

               หรือดกีวา และสวนประกอบฝาปดตัวเครื่องดานนอกทําดวยสแตนเลสสตลี  

 4.2 ภายในหองลาง (Washer Chamber) มีทอน้ําหมุนไดสําหรับฉีดชําระลาง ทําดวยสแตนเลสสตีล เกรด AISI    

               316L หรือดีกวา โดยอยูสวนบนและสวนลางของหองลาง มีหัวตอระหวางชัน้บรรจุตะกรา 

 4.3 มีชั้นสําหรับวางเรยีงตะกราลางเครื่องมอืไมนอยกวา 3 ชั้น 

 4.4 มีระบบการตรวจสอบชนดิของชั้นตะกราลางแบบอัตโนมัติ Basket recognition system เพื่อปองกัน 

               ความผิดพลาดของโปรแกรมการลาง 

 4.5 หองลางมีความจุไมนอยกวา 10 DIN baskets 480 x 250 x 50 หรือ 2 DIN container 300 x 600 x 300 

 4.6 หองลางสามารถทําความสะอาดดวยตนเอง (Self-cleaning sump) ที่มีขอบโคงมน เพื่อไมใหเกิดคราบ 

               สกปรกและการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 

 4.7 ตัวเครื่องมีประตูเปด-ปด เปนแบบสไลดข้ึนลงในแนวดิ่ง 

 

    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 

                            (       นางสาวพัชรีย   แสงทอง          ) 
 

 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 

        (         นางมัลลิกา  ไวยรุต        )           (        นายสกล  โพธิ์เงิน         ) 
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 4.8 สามารถเลือกโปรแกรมการลางและทาํลายเชื้อไดไมนอยกวา 20 โปรแกรม เพื่อความเหมาะสมในแตละ  

               โปรแกรม มีการลางดวยน้าํเย็นและน้าํรอน 

 4.9 มีถังสํารองเก็บน้ําภายในเครื่อง จํานวน 2 ถัง โดยถังแรกจะใชสําหรับชวงการลาง (Washing) และ 

               ถังที่สองใชสําหรับชวงทําลายเชื้อ (Disinfection) ภายในมีชุดทําความรอนใชสําหรับเตรียมน้ํา 

               เพื่อลางทําความสะอาดอุปกรณในเครื่อง 

 4.10 สามารถเลือกลางดวยน้าํยาลาง ซึ่งจะผสมกับน้ําลางและน้ํายาชวยทําใหแหงเร็ว ซึ่งจะผสมในขณะ 

                 ทาํลายเชื้อ โดยควบคุมการใชงานของนํ้ายาทั้ง 2 ดวยปมท่ีติดตั้งอยูภายในเครื่อง จํานวน 2 ตัว 

 4.11 ระบบปมดูดนํ้ายาเคมีที่ติดต้ังอยูภายในตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ปม และมถีังบรรจุน้ํายาสาํหรับใชในการ 

                 ชําระลางถูกติดตั้งอยูภายในตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ถัง 

 4.12 ระบบปมน้ําหมุนเวียน (Circulation Pump) มีกําลังไฟไมนอยกวา 750 W และมีอัตราการไหลเวียน     

                 ของน้ําไมนอยกวา 350 ลิตรตอนาที จํานวนไมนอยกวา 1 ปม 

 4.13 มีระบบอบแหงอุปกรณ (Hot Air Drying System) ภายหลังเสรจ็สิ้นการลางฆาเชื้ออุปกรณในเครื่อง 

                 เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา150 m3/h และมีกําลังไฟไมนอยกวา 750 W ภายในการทํางานเพียงครั้งเดยีว 

 4.14 มีระบบตรวจสอบอุณหภูมิในหองลาง (Double Temperature Checked) เพื่อปองกันการผิดพลาดของอุณหภูมิ 

 4.15 มีระบบลางทําความสะอาดสิ่งสกปรกภายในหองลางเองโดยอัตโนมัติ 

 4.16 บริเวณดานหนาประตูมีกระจกใสทนความรอน (HST Tempered Glass) สามารถมองเห็นภายในหองลาง 

                 ขณะเครื่องทํางานได 

 4.17 มีระบบปองกันภัย ไมใหประตูเปดในขณะเครื่องทํางาน โดยประตูจะล็อค และถาปดประตูไมสนิท 

                 เครื่องจะไมสามารถเริ่มทํางานได และมีสัญญาณแสดงใหผูใชทราบ 

5. ระบบควบคุมการทํางาน 

 5.1 ตัวเครื่องถูกควบคุมดวยระบบ Microprocessor รายงานผลผานหนาจอสีขนาดไมนอยกวา 3.5 นิ้ว  

 5.2 มีแผงควบคุมสัง่งานเปนแบบ single glass surface เพื่องายตอการทําความสะอาดปองกันการปนเปอนขณะใชงาน 

 5.3 มีระบบ Software ที่สามารถอานโปรแกรม และอานคาตางๆ ที่สําคัญไดจากหนาจอเครื่อง 

               โดยหนาจอภาพสามารถแสดงสถานะตางๆ ขณะที่เครื่องทํางานใหทราบดังนี้ 

     5.3.1 โปรแกรมการทํางานในแตละชวง 

     5.3.2 โปรแกรมที่เลือก 

     5.3.3 อุณหภูมิของนํ้า และหองลาง 

     5.3.4 เวลาการทํางาน 

     5.3.5 ความผิดปกติของระบบ 

 

    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 

                            (       นางสาวพัชรีย   แสงทอง          ) 
 

 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 

        (         นางมัลลิกา  ไวยรุต        )           (        นายสกล  โพธิ์เงิน         ) 
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 5.4 ในขณะเครื่องทําการลางและฆาเชื้อหากมีขอผิดพลาดหรือขัดของ เครื่องจะหยุดทํางานและมีเสียงสัญญาณ 

               เตือนและควบคุมการทํางานของเครื่องจะแสดง Fault Code บอกสาเหตุท่ีเครื่องทํางานผิดปกติบน Display 

               ขณะที่เครื่องทํางานประตูจะล็อคอัตโนมัติ และถาเครื่องเกิดการขัดของเครื่องจะหยุดการทํางาน แลวตัวล็อค 

               ภายในจะคลายลอ็คออกเอง ทําใหสามารถเปดประตูออกได 

6. อุปกรณประกอบ 

 6.1 มีรถเข็นสําหรับเข็นของเขาหองลาง       จํานวน 2 คัน 

 6.2 มีชุดตะกราสําหรับบรรจุภาชนะเขาหองลาง ขนาดไมนอยกวา 3 ชั้น  จํานวน 2 ชุด 

 6.3 ตะกราสําหรับบรรจุของเขาหองลาง      จํานวน 15 ใบ 

 6.4 เครื่องทําน้ําบรสิุทธิ์ใหเปนน้ําออนแบบอัตโนมัติ ขนาดพอเหมาะกับเครื่อง  จํานวน 1 ชุด 

เงื่อนไขเฉพาะ 

1. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต และเปนตัวแทนจําหนายมาแลวอยางนอย 5 ป 

2 เปนผลิตภัณฑที่ผานการรับรองมาตรฐาน CE, ISO 9001,ISO 13485 จากโรงงานผูผลติโดยตรงและผานการรับรอง  

   มาตรฐาน ISO 15883 

3. มีคูมือการใชงานและซอมบํารุงรักษาเปนภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด 

4. มีปายคงทนแสดงชื่อบริษัทตวัแทนจําหนาย ที่อยู เบอรโทรศพัทติตอ และระยะเวลาประกันติดกับตัวเครื่องท่ีมองเห็น 

   ไดชัดเจน 

5. รับประกันคุณภาพการใชงานไมนอยกวา 3 ป นับจากวันที่คณะกรรมการลงนามตรวจรับ  

6. ผูเสนอราคาจะตองจัดสงเจาหนาที่ที่มีความชํานาญมาตรวจสอบบํารุงรักษาอยางนอย 4 ครั้ง / ป (โดยไมมีคาใชจาย) 

7. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการผานงานชางไมนอยกวา 2 คน ในการซอมและบริการ 

8. มีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาจะสาํรองอะไหลไมนอยกวา 5 ป 

9. ตองเปนสินคาใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ และไมเคยเปนสินคาสาธิต 

10. บริษัทฯ ตองสงผูที่มีความรูมาสอนสาธิตการใชงาน และการดูแลบาํรุงรักษาเบ้ืองตนแกเจาหนาที่ของหนวยงาน 

     ที่ไดรับมอบหมายจนสามารถใชงานและบํารุงรักษาเบ้ืองตนได 

11. บริษัทฯ ตองสองมอบสินคาภายใน 180 วัน 

12. ตองมีใบผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 

   คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (           นางสาวพชัรยี   แสงทอง ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (             นางมัลลิกา   ไวยรุต ) 
 

   (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ 
 (              นายสกล   โพธิ์เงนิ       ) 
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