






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ  วัสดุสําหรับใชในการฆาเชื้อ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อ          . 

    และซองบรรจุเวชภัณฑ จํานวน 11 รายการ                                                                      .          
2. งาน        -           กลุมงาน       กลุมงานวิชาการพยาบาล                       สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร                       3,356,000.00                                        บาท 
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)               14 กุมภาพันธ 2565                                    ..                                                                                          
    เปนเงิน                             3,356,000.00                                                             บาท  
    ราคา/หนวย (ถามี)                    -                      บาท (ตามรายการแนบทาย) 
5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1 บริษัท นําวิวัฒนการชาง (1992)  จํากัด 
    5.2 บริษัท เจดับบลิว ทูเกตเตอร จํากัด 
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    6.1 นางสาวพัชรีย      แสงทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          ประธานกรรมการ 
       ดานการพยาบาล 
    6.2 นางมัลลิกา      ไวยรุต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             กรรมการ 
    ดานการพยาบาล 
    6.3 นางสาวสมจิต            ศรีวงษชัย           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             กรรมการ 
                                  ดานการพยาบาล 
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รายละเอียดคุณลักษณะ วัสดุสําหรับใชในการฆาเชื้อดวยระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซด พลาสมา 

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อและซองบรรจุเวชภัณฑ จํานวน 11 รายการ 

1.น้ํายาไฮโดรเจนเพอรออกไซดสําหรับอบฆาเชื้อดวยระบบอุณหภูมิต่ํา (Cassette) 

   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนนํ้ายาไฮโดรเจนเพอรออกไซดชนิดเขมขนไมนอยกวา 58% มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 12 ml. ตอรอบการใชงาน 

2. ใชสําหรับเครื่องอบฆาเช้ือดวยไฮโดรเจนเพอรออกไซดขนาดบรรจุ 160 ลิตร 

3. บรรจุอยูในหลอด Single shot ซึ่งเหมาะสมกับการใชงานตอรอบการอบฆาเช้ือ บนหลอดมี

รายละเอียดวันหมดอายุบนภาชนะบรรจุ 

4. หลอดบรรจุมีการปดผนึกที่ดีมีสามารถปองกันการรั่วไหลของนํ้ายาได 

5. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 1 ปนับจากวันท่ีผลิต 

6. สามารถเก็บรักษาหลอดนํ้ายาไฮโดรเจนเพอรออกไซดท่ีอุณหภูมิระหวาง 5 – 30 องศาเซลเซียส   

หรือที่อุณหภูมิหอง 

2. หลอดตรวจสอบทางชีวภาพสําหรับระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซดพลาสมา (Spore test for plasma)  

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใชในการประกันคุณภาพกระบวนการฆาเช้ือดวยไฮโดรเจน เพอรออกไซด พลาสมา โดยหลอด

ทดสอบมีคุณสมบัติตามขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 11138-1 อานผลไดภายใน 30 นาทีท่ีอุณหภูมิ 

60 ± 2 องศาเซลเซียส สามารถใชงานกับเครื่องอุนเพาะเช้ือที่มีการรายงานผล (Print out) เพ่ือทาง

สถาบันฯ สามารถใชเก็บขอมูลไวตรวจสอบในภายหลังได  

2. ภายในหลอดบรรจุสปอรของเช้ือ Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 ไมนอยกวา 106 CFU 

3. บนหลอดทดสอบมีตัวตรวจสอบทางเคมี Type 1 เมื่อผานกระบวนการอบฆาเชื้อแลวแถบเคมีจะ

เปล่ียนสอียางชัดเจน 

4. สัญลักษณหรืออักษรบนฉลากหลอดทดสอบแจงรายละเอียดใหเห็นงายและชัดเจน ดังนี้ 

4.1 ชื่อหรือรหัสผลิตภัณฑ  

4.2 เชื้อแบคทีเรียท่ีใชในการทดสอบ 

4.3 หมายเลขการผลิต (Lot.) 

4.4 เดือน ป ที่หมดอายุ 

5. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 1 ปนับจากวันท่ีผลิต 

6. ผลิตภัณฑไดผลิตตามมาตรฐาน ISO 13485 
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3. แผนทดสอบทางเคมีภายใน (Strip for plasma)  

   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนแผนทดสอบทางเคมีภายใน (internal chemical indicator) Type 4 ของเครื่องอบฆาเชื้อดวย 

ไฮโดรเจนเพอรออกไซดพลาสมา 

2. ใชสําหรับใสในหอเครื่องมือแพทย หรือกลองเครื่องมือแพทย หรือวางในหองอบในตําแหนงท่ีเปนจุดอับ 

3. แผนตรวจสอบทางเคมี มีแถบจุดบงชี้ท่ีแสดงตัวอยางสีท่ีถูกตองเมื่อผานกระบวนการการฆาเชื้อท่ีสมบูรณ   

จะเปลี่ยนสีท่ีแตกตางจากสีเร่ิมตนอยางชัดเจนและอานผลงาย  

4. แผนตรวจสอบทางเคมี มีขนาดไมนอยกวา ๑๐๕ x ๑๘ มม. 

5. ระบุวันหมดอายุชัดเจนขางซอง 

6. เปนผลิตภัณฑ ซึ่งใชหมึกพิมพท่ีไรสารตะกั่วและปราศจากสารตะกั่วและโลหะหนัก  

7. สัญลักษณหรืออักษรบนแผน แจงรายละเอียดใหเห็นงายและชัดเจน  

7.1 ชื่อผลิตภัณฑ  

7.2 มีขอความและตวัอยางสีสุดทายท่ีเปลี่ยน (Final reference color)  

7.3 รหัสสินคาและระดับ (Type) ของตัวบงชี้ทางเคมี  

7.4 ระบบท่ีใชสําหรับตัวทดสอบทางเคมี  

7.5 หมายเลขการผลิต (Lot.) และ เดือน ป ท่ีหมดอายุ  

8. เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 11140-1 

4. เทปบงชี้ทางเคมี External Indicator (Plasma Tape) 

   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนมวนเทปกาวชนิดมีแถบเคมี เปนตัวบงช้ีทางเคมีภายนอกหีบหอ ใชปดผนึกหอเครื่องมือแพทย 

(Non-Woven) หรือ Polypropylene wrap กอนนําเขาสูกระบวนการอบฆาเชื้อ 

2. แถบเคมี ตามแนวเฉียงตลอดท้ังมวน 

3. มีขนาดความยาวไมนอยกวา 50 เมตร ตอ มวน 

4. สามารถปดผนึกหีบหอไดอยางแข็งแรง ไมมีคราบกาว  

5. แถบเคมี เม่ือผานกระบวนการฆาเชื้อแลวจะมีการเปล่ียนแปลงสีอยางชัดเจน แถบเคมีไมกระจายออก

เมื่อผานกระบวนการฆาเชื้อ 

6. เปนผลิตภัณฑ ซึ่งใชหมึกพิมพท่ีไรสารตะกั่วและปราศจากสารตะกั่วและโลหะหนัก 

7. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 3 ป นับจากวันที่ผลิต 

8. เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน  ISO 13485 และ ISO 11140-1 
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5. ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ซองบรรจุเวชภัณฑสําหรับเครื่องไฮโดรเจนเพอรออกไซด พลาสมา เพ่ือใชบรรจุชุดเครื่องมือแพทยกอน

นําไปอบฆาเช้ือดวยเครื่องไฮโดรเจนเพอรออกไซด พลาสมา ที่อุณหภมูิต่ํา โดยมีขนาดความกวาง ดังนี้ 

1.1 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 3 น้ิว   

1.2 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 4 น้ิว   

1.3 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 6 น้ิว   

1.4 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 8 น้ิว   

1.5 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 10 น้ิว   

1.6 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 14 น้ิว   

1.7 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 16 น้ิว   

2. ผลิตจากกระดาษชนิดพิเศษ  Medical grade  ฟลมสองชนิดซอนกันมีดานใสเปนแผนพลาสติก 

ประกอบดวย PE โพลีเอทีลีน (POLYETHYLENE) ท่ี 50 (+/-5)ไมครอน และ PET โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต 

(POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) ท่ี12 (+/- 5) ไมครอน ฟลมมีลักษณะใสไมเปนพิษ  ดานที่เปน 

Tyvek มีคุณสมบัติของ Tensile strength 156-157 N/2.54 cm มีความหนาไมนอยกวา 60 g/m2 

สามารถทนความรอนไดระหวาง 105-115 องศาเซลเซียส ซองเปนชนิดปราศจากความสกปรก สามารถ

ปดผนึกดวยความรอนไดเปนอยางดี  

3. มีแถบตัวบงชี้ทางเคมี (Indicators) บริเวณขอบซอง มีขนาดตําแหนงละไมนอยกวา 22 x 5 มิลลิเมตร 

เมื่อผานกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อแถบเคมีจะเปลี่ยนสีอยางชัดเจน   

4. เปนซองกระดาษกับพลาสติก 2 ชนิดประกบติดกัน โดยรอยปดผนึกทั้ง 2 ขางขอบขางมีความกวางไมนอยกวา 

10 มิลลิเมตร  

5. ซองมีความยาวไมนอยกวา 70 เมตรตอมวน 

6. มี Lot No.รหัสสินคา วัน เดือน ป ที่ผลิตและวันท่ีหมดอายุระบุไวที่บรรจุผลิตภัณฑ 

7. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 3 ป นับจากวันที่ผลิต 

8. ผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน  EN 868 และ ISO 11607 
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เงื่อนไขเฉพาะ 

1. เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 

2. รับประกันคุณภาพการใชงานตามระยะเวลาวันหมดอายุของผลิตภัณฑ และรับประกันความชํารุด

บกพรองไมนอยกวา 6 เดือน นับถัดจากวนัท่ีสงมอบของงวดสุดทาย 

3. ตองมีหนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต พรอมย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา 

4. ผูขายตองทําการเปล่ียนผลิตภัณฑใหในกรณีที่สถาบันฯ ไมสามารถใชผลิตภัณฑไดทันวันหมดอายุหรือ     

มีเหตุผลความจําเปนตามที่สถาบันฯ เห็นสมควร 

5. การสงมอบจะตองสงมอบตามความตองการของสถาบันฯโดยจะออกใบสั่งซื้อใหผูขายสงมอบภายใน 15 วันทําการ

หลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 

6. หากผลิตภัณฑมีปญหาหรือเส่ือมสภาพท่ีเกิดจากการขนสงหรือการผลิต ผูขายจะตองรับเปลี่ยนหรือ

ทดแทนสินคาใหมโดยไมมีเงื่อนไขภายใน 15 วันนับจากวันท่ีไดรับแจง 

7. ผูขายตองจัดหาเครื่องฆาเช้ือดวยระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซด พลาสมา ขนาด 160 ลิตร ภายในหองอบ 

(Chamber) ทําดวยสแตนเลสสตีลเกรด 316 L และสามารถอบฆาเช้ือหนากาก N95 ไดดวยไฮโดรเจน

เปอรออกไซดความเขมขน 12% เครื่องเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานการทําใหปราศจากเช้ือ          

ตามมาตรฐาน ISO 14937 (Sterility) เครื่องผานการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย 

IEC/EN61010-2-040 และไดรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485 และ ISO 14001และผูขายตองทํา

การติดต้ังเครื่องดังกลาว พรอมเดินระบบสําหรับรองรับการใชงานโดยไมคิดคาใชจายใหสามารถใชงานไดดี 

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

8. ผูขายเปนผูรับผิดชอบการดูแลบํารุงรักษาเครื่องตลอดการใชงาน และตองใหบริการตรวจสอบการบํารุงรักษา

เครื่องทุก 1 เดือน โดยเจาหนาที่มีความชํานาญ หากเครื่องมีปญหาจะตองสงชางเขามาตรวจเช็คภายใน 

24 ชม. นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 



ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

1 Cassette 1200 หลอด

2 Spor test for plasma 70 กลอง

3 อินดิเคเตอร สทิป (Strip for Plasma) 300 ซอง

4 Plasma Tape หรือ External Indicator Tape 120 มวน

5 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 3 นิ้ว 40 มวน

6 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 4 นิ้ว 60 มวน

7 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 6 นิ้ว 60 มวน

8 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 8 นิ้ว 60 มวน

9 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 10 นิ้ว 60 มวน

10 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 14 นิ้ว 30 มวน

11 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 16 นิ้ว 12 มวน

วัสดุสําหรับใชในการฆาเชื้อ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อและซองบรรจุเวชภัณฑ จํานวน 11 รายการ 



ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย ราคารวม (บาท)

1 Cassette 1200 หลอด 780.00        936,000.00       

2 Spor test for plasma 70 กลอง 12,000.00   840,000.00       

3 อินดิเคเตอร สทิป (Strip for Plasma) 300 ซอง 2,300.00     690,000.00       

4 Plasma Tape หรือ External Indicator Tape 120 มวน 1,000.00     120,000.00       

5 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 3 นิ้ว 40 มวน 1,130.00     45,200.00          

6 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 4 นิ้ว 60 มวน 1,450.00     87,000.00          

7 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 6 นิ้ว 60 มวน 1,800.00     108,000.00       

8 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 8 นิ้ว 60 มวน 2,100.00     126,000.00       

9 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 10 นิ้ว 60 มวน 2,650.00     159,000.00       

10 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 14 นิ้ว 30 มวน 5,580.00     167,400.00       

11 ซองบรรจุเวชภัณฑขนาด 16 นิ้ว 12 มวน 6,450.00     77,400.00          

วัสดุสําหรับใชในการฆาเชื้อ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อและซองบรรจุเวชภัณฑ จํานวน 11 รายการ 
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