
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างองิ)  
ในการจัดซ้ือจัดจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้าง 

รายการ เคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยไอน า้ ๑  เคร่ือง 
  

 
๑.ช่ือโครงการ  : เคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยไอน า้  ๑  เคร่ือง 

    /หน่วยงานเจา้ของโครงการ : หน่วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหารสถาบนัโภชนาการ  
มหาวทิยาลยัมหิดล 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร :  ๔๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท (ส่ีแสนสามหม่ืนบาทถว้น) 
๓.วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   เป็นเงิน   ๔๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท  
 ๔.แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
     ตามหนงัสือหน่วยแผนและพฒันาคุณภาพ ท่ีฯ ศธ.๐๕๑๗.๒๑๑(๑.๑/๗๔ -ลงวนัท่ี ๑๘ กนัยายน  
๒๕๕๖ 
๕.รายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูก้  าหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง) ผศ.ดร.เรณู ทวชิชาติวทิยากุล 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดเคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยไอน า้ 1 เคร่ือง 
  

1. เป็นเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยไอน ้าแรงดนัสูงชนิดตั้ง ท างานดว้ยระบบไฟฟ้า ใส่ของท่ีจะน่ึงฆ่าเช้ือทางดา้นบนของเคร่ืองโดย 
ระบบการท างานเป็นแบบอตัโนมติั และสามารถเคล่ือนยา้ยเคร่ืองไดส้ะดวกโดยมีลอ้ 4 ลอ้ 

2. หอ้งน่ึงและฝาปิดท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม (stainless steel) ความจุของหอ้งน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 110 ลิตร โดยมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ของหอ้งน่ึงไม่ต ่ากวา่ 420 มม. ลึกไม่นอ้ยกวา่ 790 มม. 

3. สามารถลอ็คฝาหอ้งน่ึงดว้ยระบบไฟฟ้า คือจะตอ้งมีกระแสไฟฟ้าเขา้เคร่ืองจึงจะปลดลอ็คฝาได ้ มีระบบแม่เหลก็ช่วยใน
การปิดฝาเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการปิดลอ็คฝา และท าการลอ็คโดยอาศยัการโยกเพียงจงัหวะเดียวเพ่ือความสะดวกใน
การท างาน 

4. มีระบบป้องกนัการเปิดฝาหอ้งน่ึง เม่ือแรงดนัและอุณหภูมิยงัไม่อยูใ่นสภาวะปกติ 
5. สามารถตั้งอุณหภูมิส าหรับการใชง้าน   ไดด้งัน้ี 

5.1. ส าหรับการฆ่าเช้ือตั้งแต่ 105oซ ถึง 135oซ  
5.2. ส าหรับการอุ่นตั้งแต่ 45Oซ ถึง 80oซ 

6. ความดนัสูงสุดของการน่ึงฆ่าเช้ือไม่ต ่ากวา่ 0.255 Mpa 
7. สามารถปรับตั้งเวลาการท างานของการน่ึงฆ่าเช้ือไดต้ั้งแต่ 1 นาที ถึง 250 นาที   
8. มีระบบระบายไอน ้าออกจากหอ้งน่ึงหลงัจากส้ินสุดการน่ึงฆ่าเช้ือแลว้โดยอตัโนมติั โดยระบายไอน ้าสู่ถงัเกบ็ 
9.  กรณีท่ีอุณหภูมิภายในหอ้งน่ึงต ่ากวา่ท่ีตั้งไว ้ 1Oซ เวลาของการน่ึงฆ่าเช้ือจะหยดุท างานและปรากฏสญัญาณไฟข้ึนตรง

อุปกรณ์ส าหรับการบอกเวลา เม่ืออุณหภูมิภายในหอ้งน่ึงกลบัคืนสู่สภาพปกติแลว้ เวลาของการน่ึงฆ่าเช้ือจะท างานใหม่
อีกคร้ัง 

10. สามารถเลือกวิธีการใชง้านแบบอตัโนมติัได ้3 แบบ คือ  
10.1. น่ึงฆ่าเช้ือตามดว้ยอุ่นอาหารเล้ียงเช้ือซ่ึงน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 
10.2. น่ึงฆ่าเช้ือของเหลวต่าง ๆ  
10.3. น่ึงฆ่าเช้ือเคร่ืองมือต่าง ๆ 

11. มีพดัลมระบายความร้อนออกจากหอ้งน่ึง เม่ือส้ินสุดการน่ึงฆ่าเช้ือ 
12. มีระบบความปลอดภยัและ/หรือระบบเตือนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดต่าง ๆ ในขอ้ต่อไปน้ี   

12.1. เตือนเม่ือระบบป้องกนัการเปิดฝาขดัขอ้ง 
12.2. เตือนและตดักระแสไฟฟ้าเขา้เคร่ืองเม่ือแรงดนัหรืออุณหภูมิภายในหอ้งสูงเกินกวา่ท่ีก าหนด 
12.3. เตือนเม่ือตวัใหค้วามร้อนขดัขอ้ง 
12.4. เตือนเม่ือหวัวดัอุณหภูมิภายในหอ้งน่ึงขดัขอ้ง 
12.5. เตือนเม่ือการปิดลอ๊คฝาหอ้งน่ึงไม่สมบูรณ์ 
12.6. เตือนเม่ือถงัรับไอน ้าไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีถกูตอ้ง 
12.7. เตือนเม่ือระดบัน ้าในหอ้งน่ึงไม่เพียงพอ  
12.8. เตือนเม่ือครบเวลาการท าลายเช้ือท่ีตั้งไว ้
12.9. กระแสไฟฟ้าเขา้เคร่ืองจะถกูตดัออกเม่ือมีกระแสไฟฟ้าร่ัว 
12.10. มีวาลว์นิรภยัส าหรับลดความดนัในหอ้งน่ึงซ่ึงท างานโดยอตัโนมติั เม่ือความดนัสูงเกินก าหนด    

(การเตือนในขอ้ 12.1 ถึง 12.8 เป็นการเตือนดว้ยสญัญาณเสียงร่วมกบัสัญลกัษณ์บนแผงควบคุม) 
13. แผงควบคุมการท างาน ประกอบดว้ย  

13.1.  อุปกรณ์ส าหรับการบอกอุณหภูมิในหอ้งน่ึงและเวลาเป็นนาที โดยแสดงเป็นตวัเลข 
13.2.  เสน้กราฟแสดงขั้นตอนการท างานของเคร่ือง 



 
13.3.  สญัญาณไฟแสดงวา่ก าลงัใชวิ้ธีการใชง้านแบบไหนอยูใ่นขณะนั้น 
13.4.  ปุ่มส าหรับเลือกวธีิการใชง้าน 
13.5.  ปุ่มส าหรับเลือกตั้งอุณหภูมิและเวลา  
13.6.  ปุ่มสัง่ใหเ้คร่ืองท างานและหยุดการท างาน 

14. มาตรวดัความดนั อยูด่า้นหนา้เคร่ือง ซ่ึงตอ้งสามารถแสดงความดนัภายในหอ้งน่ึงไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 0.4 Mpa. 
15. ตะกร้าใส่ของน่ึงขนาดใส่ในหอ้งน่ึงไดพ้อดีท าดว้ยโลหะท่ีไม่เป็นสนิม จ านวน 4 ใบ  
16. มีอ่างควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1 ชุด รายละเอียดดงัน้ี 

16.1     ตวัอ่างทั้งภายในภายนอกท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม 
 16.2     มีขนาดภายใน (ยาว x กวา้ง x สูง) ไม่นอ้ยกวา่ 590 x 350 x 140 มม  ความจุ 29 ลิตร 
 16.3     ควบคุมอุณหภูมิภายในอ่างตั้งแต่ 10OCเหนืออุณหภูมิหอ้งถึง + 95OC  ดว้ยระบบไฟฟ้า และความแม่นย  า  
                           ±0.1OC ของอุณหภูมิท่ีตั้งไว ้
 16.4     แสดงอุณหภูมิภายในอ่างดว้ยตวัเลขบนจอท่ีมองเห็นชดัเจน 
 16.5     มีปุ่มส าหรับปิดเปิดระบบไฟฟ้าหลกัของตวัอ่างและสามารถใชเ้ป็นปุ่มเลือกการท างาน 
 16.6     มีสญัญาณเตือนเม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา่อุณหภูมิตั้งไว ้10 องศาเซลเซียส 
 16.7     มีตวัตดัการท างาน  กรณีท่ีอุณหภูมิของตวัอ่างสูงถึง 135 องศาเซลเซียส  
 16.8     สามารถตั้งเวลาการท างานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 99 ชัว่โมง 59 นาที 
 16.9     ฝาปิดท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม  มีลกัษณะเป็นฝาโคง้  จ านวน 1 ฝา  
 16.10   มีท่ีวางภาชนะท าดว้ยสแตนเลส จ านวน 1 อนั 
 16.11   มีคู่มือประกอบการใชแ้ละการดูแลรักษา 
 16.12   รับประกนัคุณภาพอุปกรณ์ประกอบ  1 ปี   
17. ใชไ้ฟฟ้า 220 โวลต ์50 ไซเกิล 
18. รับประกนัคุณภาพการใชง้านไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  
19. มีเอกสารคู่มือการใชง้านเคร่ืองอยา่งนอ้ย 2 ชุด 
20. มีบุคลากรท่ีผา่นการอบรมในการซ่อมบ ารุงรักษาจากโรงงานผูผ้ลิต พร้อมใหบ้ริการอะใหล่ของแทโ้ดยตรงจากผูผ้ลิต 

(ฟรีค่าแรง) ภายในเวลารับประกนั 2 ปี 
21. บริษทัผูผ้ลิตเป็นบริษทัท่ีมีการผลิตไดม้าตรฐานสากล โดยอย่างนอ้ยตอ้งไดรั้บมาตรฐานสากล ISO 9001:2008และ ISO 

13485 : 2003 
22. บริษทัผูข้ายตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO17025   
23. ก าหนดส่งมอบภายใน  60  วนั ก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่   90  วนั 
24. มีปรอทวดัอุณหภูมิสูงสุดและชุดตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยไอน ้า  เพ่ือบอกประสิทธิภาพการท างาน

ของเคร่ือง 
25. ท าการสอบเทียบหมอ้น่ึงฆ่าเช้ือดว้ยไอน ้าท่ีอุณหภูมิ 121OC ท่ีไดรั้บการรับรอง  ISO 17025 อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง             

เป็นเวลา 2 ปีหลงัส่งมอบเคร่ือง 
 

....................................................... ผูก้  าหนดรายละเอียด 
                                                                               (ผศ.เรณู ทวชิชาติวิทยากลุ) 

ราคากลาง 430,000.00 บาท  (ส่ีแสนสามหม่ืนบาทถว้น) 


