รางขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )
เครื่องซักผา ขนาดไมนอยกวา ๙๐ กิโลกรัม
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ
-------------------------------------------------------๑.

ความตองการ
เครื่องซักผา ขนาดไมนอยกวา ๙๐ กิโลกรัม( Barrier Washer-Extractor ) จํานวน 1 เครื่อง พรอม
กับติดตั้งใหสามารถใชงานได
๒.
วัตถุประสงคการใชงาน
๒.๑ เพื่อใชในการซักผาติดเชื้อ เพื่อปองกันการปนเปอน กอนและหลังซัก
๒.๑ เพื่อใชในการซักผาดวยระบบไอน้ํา
๓.
คุณลักษณะของเครื่องโดยทั่วๆไป
๓.๑ เปนเครื่องซักและสลัดผาอัตโนมัติชนิดนําผาเขาดานหนา นําผาออกดานหลัง สามารถซักไดครั้งละ
ไมนอยกวา ๙๐ กิโลกรัม
๓.๒ เปนเครื่องที่ใชความรอนจากไอน้ํา สามารถปรับอุณหภูมิไดตามตองการ ( 0-90° C ) ดวย
ไมโครโปรเซสเซอร
๓.๓ ขนาดของตะกราบรรจุผามีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๐๕๐ มิลลิลิตร ยาวไมนอยกวา ๑,๐๓๒
มิลลิลิตร
๓.๔ ความจุของตะกราซักไมนอยกวา ๙๐๐ ลิตร
๓.๕ ตะกราและถังซักทําดวย Stainless Steel (304 L )
๓.๖ ตะกราบรรจุผาเปนแบบ ๒ ชอง ( 2 pocket )
๓.๗ ระบบปองกันการสั่นสะเทือน เปนแบบสปริง จํานวนไมนอยกวา ๔ ชุด และโช็คอัพ ไมนอยกวา
จํานวน ๔ ชุด เพื่อลด แรงสั่นสะเทือน
๓.๘ เปนระบบนําผาเขาดานหนาและนําผาออกดานหลัง เพื่อปองกันการติดเชื้อ โดยมีประตู ๒ ดาน
แยกสวนผาติดเชื้อ และผาสะอาดคนละดาน
๓.๙ ใชกับไฟฟากระแสสลับ ๓๘๐ โวลท ๕๐ เฮิรท ๓ เฟส
๓.๑๐ ฝาดานหนาเครื่อง, ฝาดานบน, ฝาดานขาง ตองใชวัสดุสแตนเลสเทานั้น
๓.๑๑ เปนผลิตภัณฑจากอเมริกา ยุโรป เอเชีย หรือประเทศไทย ( กรณีเปนผลิตภัณฑภายในประเทศ
จะตองเปนผลิตภัณฑจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 )
๓.๑๒ ตองมีหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิต เปนผลิตภัณฑจะตองมีตัวแทนจําหนายภายในประเทศ
เพื่อสะดวกในการจัดหาอุปกรณอะไหลและดําเนินการแกไขไดอยางรวดเร็ว

๒

๔.

๕.

คุณสมบัติทางเทคนิคและระบบควบคุมการทํางาน
๔.๑ การทํางานของเครื่องควบคุมดวยระบบ Microprocessor controller โดยสามารถควบคุมการ
ทํางานแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติไดตามตองการ
๔.๒ ตั้งโปรแกรมซักผาไดไมนอยกวา ๓๐ โปรแกรม
๔.๓ มีสัญญาณแจงใหทราบเมื่อเครื่องจบขั้นตอนการทํางาน
๔.๔ มีขอความแสดงขั้นตอนการทํางาน โปรแกรมที่ใช อุณหภูมิ และเวลา
๔.๕ มีกลไกล็อคประตู ( Door Inter Lock ) แบบอัตโนมัติ ถาประตูเปดหรือปดไมสนิทเครื่องจะไม
สามารถทํางานได และในขณะที่เครื่องทํางานอยูจะไมสามารถเปดประตูออกได
๔.๖ ตําแหนงของตะกราผาปรับอัตโนมัติ โดยตําแหนงของตะกราภายในจะถูกปรับใหตั้งตรงกับสวนที่
แบงแยกกันโดยอัตโนมัติ
๔.๗ ใชไดกับน้ํายาซักผาทั้งชนิดน้ํา และชนิดผง ดวยระบบ Feed อัตโนมัติ
๔.๘ ระบบระบายน้ํา มีวาลวเดรน จํานวน ๒ ชุด ระบายน้ําไดไมนอยกวา ๑๖๐ ลิตร/นาที/1ตัว
๔.๙ มีมอเตอรสําหรับการซักผาและสลัดผา จํานวนไมนอยกวา ๑ ตัว ขนาดไมนอยกวา 11 Kw.
๔.๑๐ ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร ดวยระบบ Inverter
๔.๑๑ ขับเคลื่อนตะกราผาดวยระบบสายพาน
๔.๑๒ ความเร็วรอบในการซักผา ไมนอยกวา ๒๕ รอบ/นาที ( Washing Speed )
๔.๑๓ ความเร็วรอบในการสลัดผา ความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา ๗๐๐ รอบ/นาที ( High Speed Extract )
๔.๑๔ สามารถกําหนดความเร็วรอบในการซักผาและสลัดผาได โดยการปรับตั้งดวยไมโครโปรเซสเซอร
๔.๑๕ มีระบบใหเครื่องหยุดทํางานทันที เมื่อมีการสั่นสะเทือนเกินกําหนด( Vibration Safety Switch )
อุปกรณประกอบการติดตั้งเครื่อง
๕.๑ ติดตั้งอุปกรณตัดตอนกระแสไฟฟาใหเหมาะสม กับความปลอดภัยของเครื่อง ( Circuit Brecker )
๕.๒ ผูขายจะดําเนินการติดตั้งเครื่องซักผาในพื้นที่หองซักรีด และติดตั้งจนใชงานไดดี ติดตั้งทอจาย
น้ําเขาเครืองซักผา ติดตั้งทอระบายน้ําทิ้งจากเครื่องซักผา เดินสายไฟฟาเพื่อจายเขาเครื่อง ติดตั้ง
ทอจายไอน้ํา ที่มีความเหมาะสมกับความตองการของเครื่อง
๕.๓ ทดสอบพรอมฝกเจาหนาที่ใหเขาใจถึงวิธีการและขั้นตอนการทํางานของเครื่องใหใชงานไดอยาง
ถูกตอง
๕.๔ มีคูมือวิธีการใชและบํารุงรักษาจํานวน ๒ ชุด ( ตัวจริงจากบริษัทฯผูผลิต จํานวน ๑ ชุด )

๓

๖.

เงื่อนไขอื่นๆ
๖.๑ ตองเปนของใหม ไมเกาเก็บ ไมเคยใชงานมากอน และมีคุณภาพดี
๖.๒ รายการพัสดุที่เสนอตองเปนราคารวมภาษีทุกชนิด และคาใชจายอื่นๆ ตลอดจนคาขนสง
๖.๓ ในระยะประกัน ถาเครื่องและ/หรืออุปกรณมีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหไดดีภายใน
๗ วันตั้งแตไดรับแจง หากแกไขแลวถึง ๒ ครั้ง ยังไมสามารถใชงานไดปกติ ผูขายจะตองเปลี่ยน
ชิ้นสวนใหม หรือเปลี่ยนเครื่องใหมใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
๖.๔ ผูขายจะตองสงผูเชี่ยวชาญที่ผานการอบรมจากบริษัทผูผลิตมาสาธิตวิธีการใชงานและการบํารุงรักษา
เครื่องใหกับเจาหนาที่ผูดูแลเครื่อง, ชางโรงพยาบาล โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น จนเปนที่พอใจ
ของเจาหนาที่ผูดูแลเครื่อง
๖.๕ กําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน
๖.๖ ผูขายจะตองสงมอบของพรอมเอกสารคูมือการใชงานและการดูแลบํารุงรักษาเครื่องที่เปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจํานวนอยางละ ๒ ชุด ในวันสงมอบของ
๖.๗ รับประกันคุณภาพของเครื่องเปนเวลา ๒ ป นับแตวันที่สงมอบเครื่อง พรอมทั้งใหบริการตรวจเช็ค
เครื่องทุก ๓ เดือน/ครั้ง
๖.๘ สงของพรอมกับติดตั้งที่ แผนกซักฟอก กลุมงานสนับสนุนสายแพทย ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๗.
ระยะเวลาการสงมอบ
-หลังลงนามในสัญญา ภายใน ๑๒๐ วัน
๘.
วงเงินในการจัดหา
-ราคากลางในการจัดหาพัสดุเปนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๙.
เกณฑพิจารณาคัดเลือก
-การจัดซื้อในครั้งนี้ เกณฑพิจารณาคัดเลือกใช เกณฑราคา
๑๐. สถานที่ติดตอเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปดเผยตัวไดที่
๑๐.๑ ทางไปรษณีย
-สงถึง แผนกพลาธิการ กลุมงานสนับสนุนสายทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
กรมแพทยทหารเรือ ๑๖๓ หมู ๑ ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐
๑๐.๒ ทางโทรศัพท
- หมวดจัดหา แผนกพลาธิการ ฯ (เสนอปรับปรุงหรือวิจารณราง TOR) โทร ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๐๐ ตอ
๖๐๙๒๕
- แผนกซักฟอก ฯ โทร (สอบถามรายละเอียดดานคุณลักษณะทั่วไปเพิ่มเติม) โทร ๐ ๓๘๙๓
๓๙๐๐ ตอ ๖๙๕๗๗
๑๐.๓ ทางโทรสาร ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๐๐ ตอ ๖๐๙๒๕
๑๐.๔ ทาง e - mail palatikarn.sp@hotmail.com
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