






















 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัตขินาดความจุไม่น้อยกว่า 890 ลิตร 

โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
_______________________ 

1. ความต้องการ   
 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ แบบสุญญากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 890 ลิตร 
ใช้ส าหรับนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้สามารถให้บริการนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐาน
ของเวชภัณฑ์และการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ  

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
 3.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ แบบสุญญากาศ ภายใต้ความดัน ท้างานได้โดย
อัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรมการนึ่งฆ่าเชื้อในรอบ 1 รอบ 
 3.2 ใช้ไอน้้าจากเครื่องก้าเนิดไอน้้าภายในตัวเครื่องและสามารถต่อร่วมกับส่วนกลางได้ 
 3.3 ขนาดความจุของห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 890 ลิตร 
 3.4 มีประตูเปิด-ปิดด้านหน้าของเครื่อง 1 ประตู แบบเลื่อนอัตโนมัติ เนื่องจากหน่วยงานมีพ้ืนที่จ้ากัดและ
เหมาะส้าหรับกั้นพ้ืนที่สกปรกและปลอดเชื้อ 
 3.5 มีการดูดอากาศออกจากห้องนึ่งด้วยระบบ Pre-Post Vac โดยใช้ปั๊มสุญญากาศแบบ Watering type 
 3.6 ระบบท่อไอน้้าภายในตัวเครื่องเป็นท่อสแตนเลส ไม่เป็นสนิม 
 3.7 ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220/380 โวลท์ 50 เฮิร์ท 3 เฟส 4 สาย พร้อมระบบสายดิน 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 

 4.1 ห้องนึ่ง (Chamber) 
 4.1.1 ห้องนึ่ง (Chamber) เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมชนิดผนังสองชั้น ผนังชั้นในท้าด้วยสแตนเลสสตีล 
(Stainless Steel) เกรดไม่น้อยกว่า 316L หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ภายในขันเงา สามารถทนต่อการกัดกร่อน
ของกรดและด่างและแรงดันไอน้้าได้ไม่ต่้ากว่า 3 bar หรือ 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
 4.1.2 ขนาดความจุภายในห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 890 ลิตร 
 4.1.3 ผนังด้านนอก (Jacket) ท้าจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) เกรดไม่น้อยกว่า 
SUS316L หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. หุ้มทับด้านนอกด้วยฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร  
เพ่ือป้องกันความร้อนกระจายออกสู่ด้านนอก 
 

 

 

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................กรรมการ   (ลงชื่อ)...... ..........................กรรมการ      
       (นางปนัดดา   ลิ้มธงเจรญิ)                (นางสาวรวินท์รัตน์   มรรคทรัพย์)           (นางกรชนก   สหเจนสีดา) 



 

- 2 - 

 4.2 ฝาประตู 
 4.2.1 มีประตูเปิด-ปิดด้านหน้าของเครื่อง 1 ประตู โดยในระหว่างปิดประตูหากมีสิ่งกีดขวาง 
ประตูจะหยุดและจะไม่สามารถปิดได้ และหากปิดประตูไม่สนิทเครื่องนึ่งไม่สามารถสตาร์ทเริ่มท้างานได้ 
 4.2.2 ชุดบานประตูผนังด้านในท้าจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) เกรดไม่น้อยกว่า 316L 
หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. มีโครงสร้างรวมกันหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร และมีฉนวนกันความร้อนปิดทับหนา
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันความร้อนจากตัวตู้กระจายออกด้านนอก 
 4.2.3 มีระบบ Internal pressure lock โดยเมื่อมีแรงดันภายในห้องนึ่งมากกว่าที่ก้าหนดจะ 
ไม่สามารถเปิดประตูได้ ซึ่งค่าแรงดันสามารถปรับตั้งเป็นตัวเลขดิจิตอลผ่านหน้าจอสัมผัสได้ 
 4.2.4 ยางประตู (Door Seal) ท้าด้วยยางซิลิโคน (Silicone Rubber) เป็นเส้นกลมผิวเรียบ  
มีรูกลมตรงกลางปิดล็อคประตูด้วยการใช้แรงดันลมอัดให้ลูกยางเคลื่อนที่และคลายล๊อคด้วยการดูดกลับโดยใช้
ปั๊มสุญญากาศ  
 4.3 ระบบไอน้้า 
 4.3.1 มีเครื่องก้าเนิดไอน้้าด้วยขดลวดความร้อน (Electric Heater) ผลิตไอน้้าได้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน ออกแบบให้เป็นระบบเมื่อฮีตเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งขาดเสียหายหรือลัดวงจรหรือมีไอน้้าพุ่งออกหม้อไอน้้า
เครื่องฆ่าเชื้อโรคสามารถท้างานต่อได้และสามารถเปลี่ยนฮีตเตอร์ตัวที่เสียหายได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่องให้
เสียเวลา ท้าให้โรงพยาบาลไม่ต้องติดปัญหาการหยุดเครื่องเพ่ือรอช่างมาซ่อมแซม (None stop sterilizing 
system, Zero shut down) 
 4.3.2 ฮีตเตอร์ส้าหรับหม้อไอน้้าเป็นแบบป้องกันไม่ให้ตะกรันเข้าร่องเกลียวใส่ฮีตเตอร์ ท้าให้ง่าย
ต่อการซ่อมบ้ารุงและป้องกันการรั่วของหม้อไอน้้าได้เป็นอย่างดี 
 4.3.3 มีเซ็นเซอร์วัดระดับน้้าทั้งระดับต่้าและระดับสูง (Proximity Switch) เมื่อระดับน้้าต่้ากว่าที่
ก้าหนดจะมีสัญญาณเสียงและข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอสัมผัส โดยเมื่อระดับน้้าต่้ากว่าที่ก้าหนดฮีตเตอร์จะ
หยุดท้างานและปั๊มน้้าจะเติมน้้าเข้าหม้อไอน้้าอัตโนมัติผ่านวาล์วควบคุมระบบแบบลม (Air Piston Valve) 
และเม่ือระดับน้้าถึงระดับสูง ปั๊มน้้าจะหยุดท้างานแล้วฮีตเตอร์จึงจะท้างานต่อได้ 
 4.3.4 ฮีตเตอร์ส้าหรับหม้อไอน้้าทุกตัวออกแบบให้มีระบบป้องกันอุณหภูมิเกินและมีเซ็นเซอร์ที่
สามารถสามารถแสดงสัญญาณแจ้งเตือนที่หน้าจอควบคุมได้อัตโนมัติเมื่อเกิดความร้อนผิดปกติพร้อมระบบ 
ตัดไฟฟ้าออกจากวงจรอัตโนมัติ 
 4.3.5 มีระบบควบคุมแรงดันหม้อไอน้้าทั้งแบบเซ็นเซอร์แรงดัน คอนแท็คเปิด/ปิด และแบบ
เซ็นเซอร์สัญญาณ 4-20mA แสดงค่าแรงดันเป็นตัวเลขดิจิตอลและปรับระดับควบคุมหม้อไอน้้าที่หน้าจอ 
สัมผัสได้ 
 4.4 ระบบท่อและวาล์ว 
 4.4.1 ระบบท่อไอน้้าภายในตัวเครื่องเป็นท่อสแตนเลสไม่เป็นสนิม 
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 4.4.2 การควบคุมวาล์วน้้าและไอน้้าทั้งหมดเป็นระบบลม (Pneumatic) ผ่านวาล์วลมอัตโนมัติ 
(Air Piston Valva) 
 4.4.3 มีเกจจ์วัดแรงดันส้าหรับ Chamber, Jacket และยางประตู แสดงที่ด้านหน้าและด้านหลัง
ของตัวเครื่อง 
 4.5 ใช้ตัวดูดอากาศ (Vacuum pump) ชนิด Watering type เป็นตัวดูดอากาศออกจากห้องนึ่ง  
โดยมีขนาดก้าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.2 KW และมีความสามารถในการดูดอากาศไม่น้อยกว่า 70 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  
 4.6 ชุดแผ่นฝาครอบด้านนอกของตัวเครื่องท้าจากแผ่นสแตนเลสไม่เป็นสนิมหนาไม่หนากว่า 1 มม. 
 4.7 ระบบควบคุมเครื่องควบคุมโดย Programmable logic controller (PLC) โดยเป็นอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน CE สามารถต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้และระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้ชุดควบคุมดังกล่าวมีอุปกรณ์ป้องกัน
สัญญาณรบกวน (Noise filter) และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าตก (Phase protection) 
 4.8 ระบบหน้าจอควบคุมสั่งการเป็นแบบสัมผัสแบบสี เมนูภาษาไทย ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว 

โดยเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน CE หน้าจอสามารถแสดงค่าต่าง ๆ ในระบบการฆ่าเชื้อโรคได้ดังนี้ 

 4.8.1 วันและเวลาในการท้างาน 

 4.8.2 เวลาที่ผ่านไปในการนึ่ง 

 4.8.3 อุณหภูมิและแรงดันภายในห้องนึ่งแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล 

 4.8.4 ชื่อโปรแกรมและขั้นตอนที่ก้าลังท้างานอยู่ 

 4.8.5 แสดงข้อความและเสียงเตือนหากระบบเกิดปัญหา ได้แก่ อุณหภูมิเกิน อุณหภูมิต่้า 

มอเตอร์โอเวอร์โหลด ระดับน้้าหม้อไอน้้าต่้า เป็นต้น 

 4.8.6 แรงดันหม้อไอน้้าแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล 

 4.8.7 มีฟังก์ชั่นสั่งอุปกรณ์ท้างานแบบ manual ได้ 

 4.9 มีโปรแกรมให้เลือกใช้งานไม่น้อยกว่า 8 โปรแกรมการใช้งานและ 2 โปรแกรมทดสอบ สามารถ

เลือกได้จากหน้าจอสัมผัสโดยตรง ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมดังนี้ 

 4.9.1 โปรแกรมนึ่งเครื่องมือไม่ห่อหุ้มแบบเร่งด่วน ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

 4.9.2 โปรแกรมนึ่งเครื่องมือไม่ห่อหุ้มแบบเร่งด่วน ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส 

 4.9.3 โปรแกรมนึ่งเครื่องมือไม่ห่อหุ้ม ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

 4.9.4 โปรแกรมนึ่งเครื่องมือไม่ห่อหุ้ม ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส 

 4.9.5 โปรแกรมนึ่งเครื่องมือห่อหุ้ม ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

 4.9.6 โปรแกรมนึ่งเครื่องมือห่อหุ้ม ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส 

 

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................กรรมการ   (ลงชื่อ)................................กรรมการ      
       (นางปนัดดา   ลิ้มธงเจรญิ)                (นางสาวรวินท์รัตน์   มรรคทรัพย์)           (นางกรชนก   สหเจนสีดา) 



 

- 4 - 
 

 4.9.7 โปรแกรมนึ่งเครื่องมือแบบ Porous Load ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
 4.9.8 โปรแกรมนึ่งเครื่องมือแบบ Porous Load ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส 
 4.9.9 Bowie dick test เพ่ือทดสอบการน้าอากาศออกจากห้องนึ่งและตรวจสอบการกระจายตัว
ของไอน้้าในห้องนึ่งที่ 134 องศาเซลเซียส 
 4.9.10 โปรแกรมทดสอบการรั่ว (Leakage test) 
 4.10 ระบบความปลอดภัย 
 4.10.1 มีเซฟตี้วาล์วอย่างน้อย 4 ตัว ส้าหรับ Chamber และ Jacket (จุดละ 2 ตัว) 
 4.10.2 เมื่อมีสิ่งกีดขวางประตูระหว่างปิด ประตูต้องหยุด และถ้าปิดประตูไม่สนิทจะไม่สามารถ
กดสตาร์ทเริ่มท้างานได้ 
 4.10.3 มีระบบป้องกันไม่ให้ประตูเปิดจนกว่าแรงดันในห้องนึ่งจะต่้ากว่าแรงดันบรรยากาศหรือ  
+/- 0.1 บาร ์
 4.10.4 มีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลผ่านหน้าจอสัมผัส เป็นหมายเลข 4 หลักเหมือนระบบ 
ATM 
 4.11 มีเครื่องพิมพ์บันทึกการท้างานตลอดระยะเวลาการฆ่าเชื้อโรคที่มีขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า  
78 มม. โดยสามารถแสดงขั้นตอนการท้างาน เวลา อุณหภูมิ แรงดัน ชื่อโปรแกรม รอบการท้างาน และสรุปผล
การท้างาน เป็นต้น 
 4.12 ระบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  
 4.12.1 มีระบบน้าไอน้้าร้อนที่ปล่อยออกจากเครื่องทั้งหมด ไปแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านถัง 
เก็บน้้า RO ท้าให้น้้าที่จ่ายให้หม้อไอน้้ามีความร้อนช่วยให้ฮีตเตอร์ต้มน้้าเป็นไอได้เร็วขึ้นช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า
และเวลามากกว่าระบบปกติ บริษัทผู้ขายต้องสามารถแสดงไดอะแกรมและอธิบายระบบได้ในวันยื่นเสนอราคา
และส่งมอบระบบจริงได้ในวันส่งมอบงาน 
 4.12.2 ไอน้้าร้อนที่ปล่อยออกจากระบบเครื่องทั้งหมดจะกลั่นตัวเป็นน้้าและอุณหภูมิลดลง  
ท้าให้ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม บริษัทผู้ขายต้องสามารถแสดงไดอะแกรมและอธิบาย
ระบบได้ในวันยื่นเสนอราคาและส่งมอบระบบจริงได้ในวันส่งมอบงาน 
 4.12.3 มีฟังก์ชั่นควบคุมและแสดงผลผ่านอินเตอร์เน็ต (IoT = Internet of thing) ทั้งมือถือและ
คอมพิวเตอร์ได้และสามารถแปลงค่าสถานการณ์ท้างาน เช่น แรงดัน อุณหภูมิและเวลา เป็นข้อมูลแสดงลง
โปรแกรม Microsoft Excel ได้เพ่ือง่ายต่อการสรุปผลและประเมินผลการท้างานและบ้ารุงรักษาระบบ 

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
 5.1 รถเข็นและชุดส้าหรับบรรจุสิ่งของเข้า-ออกห้องนึ่ง   จ้านวน 1 ชุด 
 5.2 ยางประตู (อะไหล่ส้ารอง)      จ้านวน 2 เส้น 
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 5.3 ปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า     จ้านวน 1 ชุด 
 5.4 ชุดกรองน้้าและปรับสภาพน้้า RO และถังพักน้้าสแตนเลสที่เพียงพอ จ้านวน 1 ชุด 
 5.5 ชุดเมนเบรกเกอร์ก่อนเข้าเครื่อง     จ้านวน 1 ชุด 

6. เงื่อนไขเฉพาะ 
 6.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยและมีมาตรฐานการผลิต ดังนี้ 
 6.1.1 ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ที่มีคุณสมบัติ 
ในการ Service of equipment calibration, Inspection, Testing & Analysis of material & Product, 
International standard system & Engineering consultancy & Training Provision พร้อมเอกสาร
รับรองคุณลักษณะ (Product certification) ตัวจริงเครื่องต่อเครื่องที่มีการผลิต ซึ่งผู้ขายต้องสามารถแสดง
ตัวอย่างเอกสารดังกล่าวได้ในวันยื่นเอกสารประกวดราคาและต้องส่งมอบเอกสารตัวจริงในวันส่งมอบงาน 
 6.1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO13485 : 2016 
 6.1.3 มีวิศวกรเครื่องกลระดับไม่ต่้ากว่าสามัญเซ็นรับรองความปลอดภัยเครื่องถังแรงดันเครื่อง 
ต่อเครื่อง ตามมาตรฐานความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผลการทดสอบแรงดันห้องนึ่งและ 
หม้อไอน้้าด้วยวิธี Hydro static test ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 3.5 bar ซึ่งผู้ขายต้องสามารถแสดงตัวอย่างเอกสาร
ดังกล่าวได้ในวันยื่นเอกสารประกวดราคาและต้องส่งมอบเอกสารตัวจริงในวันส่งมอบงาน 
 6.1.4 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯทุกเครื่องที่ผลิตต้องผ่านการสอบเทียบตัววัดอุณหภูมิ จากหน่วยงานที่
รับรองมาตรฐาน ISO / IEC17025 เครื่องต่อเครื่อง ซึ่งผู้ขายต้องสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารดังกล่าวได้ใน 
วันยื่นเอกสารประกวดราคาและต้องส่งมอบเอกสารตัวจริงในวันส่งมอบงาน 
 6.1.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์กับ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส้านักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 6.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย Operating Manual, Wiring Diagram จ้านวน 
2 ชุด 
 6.3 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี ฟรีอะไหล่และบริการทุกชิ้นส่วน และมีบริการตรวจสอบ
บ้ารุงรักษาทุก ๆ 4 เดือน 
 6.4 มีคู่มือการใช้งานและบ้ารุงรักษาเป็นภาษาไทย รายละเอียดวงจรแลดเดอร์ PLC และรายละเอียด
วงจรไฟฟ้า จ้านวน 2 ชุด 
 6.5 ผู้ขายจะต้องแนะน้าการใช้งานและการแก้ไขเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

6.6 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งการให้เป็นตัวแทนจ้าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายใน 
ประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา 
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 6.7 บริษัทผู้ขายต้องแสดงแคตตาล็อกเพ่ือแสดงรายละเอียดของเครื่อง รวมทั้งการใช้พลังงานระบบ
ควบคุมการท้างาน หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ขายจะต้องชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ต่อคณะกรรมการได้ 
 6.8 ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องท้า
เครื่องหมายและหมายเลขข้อตามรายละเอียดข้อก้าหนดของทางราชการ 
 6.9 บริษัทผู้ขายจะต้องติดตั้งเครื่องพร้อมเดินสายไฟฟ้า ระบบสายดิน ท่อน้้าเข้า ท่อน้้าทิ้งจากจุด 
ที่ทางหน่วยงานก้าหนดให้ โดยมีระยะไม่เกิน 20 เมตร และอุปกรณ์อ่ืนใดที่จ้าเป็นต้องใช้งานทั้งหมดจน 
เครื่องนึ่งฯ สามารถใช้งานได้ดี ค่าวัสดุอุปกรณ์ การด้าเนินการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมทั้งความปลอดภัย 
 6.10 บริษัทผู้ขายจะต้องส่งมอบสินค้าใหม่พร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ท้า
สัญญา ในการติดตั้งหากบริษัทได้ท้าความเสียหายจะต้องชดใช้หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 
 6.11 ผลิตภัณฑ์ที่น้าเสนอขายนี้ บริษัทต้องรับประกันโครงสร้างตัวถังหรือห้องนึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
10 ปี 
 6.12 บริษัทฯ ผู้ขายจะจัดหาชุดกรองน้้า RO ที่เหมาสมและเพียงพอส้าหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้้า
อัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 890 ลิตร ในรุ่นที่เสนอขายให้กับผู้ซื้อจ้านวน 1 ชุด 
 6.13 รายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคระบบอัตโนมัติแบบสุญญากาศ ที่ก้าหนดไว้
ในร่างเอกสารประกวดราคานี้ เป็นรายละเอียดและคุณลักษณะอย่างต่้าที่บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องมีครบถ้วน 
 6.14 ก้าหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ก้าหนดยืนราคาภายใน 120 วัน 

 
(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................กรรมการ   (ลงชื่อ)........... .....................กรรมการ      
       (นางปนัดดา   ลิ้มธงเจรญิ)                (นางสาวรวินท์รัตน์   มรรคทรัพย์)           (นางกรชนก   สหเจนสีดา) 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ ซ้ือครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ 
    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ลิตร ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลบางละมุง  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖4 
    เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) จ้านวน ๑ เครื่อง 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    ๑. บริษัท วินเทค เมดิคอล จ้ากัด 
    ๒. บริษัท ยู อินดัสตรี้ จ้ากัด 
    ๓. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นวัตกรรมอุตสาหกรรม 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
    6.1 นางปนัดดา   ลิ้มธงเจริญ ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการ                  ประธานกรรมการ 
    6.2 นางสาวรวินท์รัตน์   มรรคทรัพย์ ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการ                            กรรมการ 
    6.3 นางกรชนก   สหเจนสีดา ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการ              กรรมการ 
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