แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซือ้ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จานวน 1 เครื่อง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 510,000.00 บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
เป็นเงิน 903,333.33 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5.1 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จากัด
5.2 ห้างหุ้นส่วนจากัด กมล เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์
5.3 บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จากัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
6.1 นางสาวศันศนีย์ ผลประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6.2 นายคณาวุฒิ มีชัยสกุล
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
6.3 ว่าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ ไชยวงษ์วัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จานวน 1 เครือ่ ง
1. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ วัดปริมาณฝุ่นในอากาศได้ทั้งแบบ LIQUID และ
DRY RESPIRABLE PARTICLES ตรวจวัดฝุ่นขนาด PM2.5 ได้ และมีช่วงการวัดที่เหมาะสาหรับใช้ง านทั้ ง ด้าน
คุณภาพอากาศภายในและนอกอาคาร และมีหน่วยบันทึกความจาภายในเครื่อง
2. คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้หลักการ Detector ชนิด LIGHT SCATTERING
2. สามารถวัดฝุ่นละอองตั้งแต่ขนาด 0.1 ถึง 10 MICRON โดยสามารถเลือก Size Impactor ที่ต้องการ
ได้ทั้ง PM1, PM2.5, PM4 และ PM10
3. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลพร้อมจอแสดงการทางาน โดยแสดงผลเป็นตัวเลขและกราฟิกทางหน้าจอ VGA
Color touch-screen รวมทัง้ สามารถแสดงผลการตรวจวัดทันที
4. สามารถแสดงหน่วยในการตรวจวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีช่วงการตรวจวัดตั้งแต่ 0.001
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถึง 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
5. มีปั๊มสาหรับดูดอากาศภายในตัวเครื่อง และสามารถปรับอัตราการไหลของอากาศ ได้ตั้งแต่ 1.0 ถึง 2.0
ลิตรต่อนาที
6. ความแม่นยาในการตรวจวัดมากกว่า ± 0.001 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อ 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งค่าช่วงเวลาในการตรวจวัดได้ (TIME CONSTANT)
7. สามารถปรับตั้งค่าการตรวจวัดต่างๆ เลือกช่วงเวลาในการในการตรวจวัด (TIME CONSTANT) ได้ตั้งแต่
1 วินาที ถึง 60 วินาที. และสามารถปรับช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลได้
8. การทางานของเครื่อง สามารถทางานได้ตงั้ แต่อณ
ุ หภูมิ 0 - 50 องศาเซลเซียส และความชื้น 0-95%RH
(non-condensing)
9. ตัวเครื่องมีหน่วยความจาภายใน สามารถเก็บข้อมูลได้นานมากกว่า 30 วัน มีอัตราการบันทึกข้อมูล
ทุก ๆ 1-5 นาที และมีโปรแกรมแสดงผลที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้
10. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี และมีบริการสอนการใช้เครื่องให้กบั ผู้ใช้จนสามารถใช้งาน
ได้อย่างถูกต้อง
11. บริษัทฯ เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าอย่างถูกต้อง มีเอกสารแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจาหน่าย
3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
1. ชุดซอฟท์แวร์พร้อมสายเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมสาหรับตัง้ ค่าและแสดงผลการตรวจวัด
3. คู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
4. หนังสือรับรองการสอบเทียบกับมาตรฐาน
5. กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

๔. เงื่อนไขการส่งมอบ
กาหนดเวลาส่งมอบสิ่งของไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี
ทั้งนี้ การส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือ
นาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
๕. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้
เกิ ดชารุดบกพร่องหรือ ขัดข้อ งอั นเนื่อ งมาจากการใช้ง านตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น
ให้ทาการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรื อขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขาย
แก้ไขในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง
หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ ผู้ซื้อ ท าการนั้นเอง หรือ ให้ผู้ อื่นท าการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ ท าให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับ ผิด
ตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกั น
การปฏิบัติตามสัญญาได้
๖. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิ กสัญญา ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ
0.20 (0.20%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขาย
ส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือ
ขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้
ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องชาระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกาหนดเวลาส่งมอบ
แล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
๗. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญา หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ ผู้ซื้อ หรือ
ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิก
สัญ ญานั้นไม่ ก ระทบสิทธิของผู้ซื้อที่ จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย และถ้า ผู้ซื้อ จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น
เต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกาหนด 120 วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขาย
จะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

๘. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จา่ ย
ในกรณีที่ ผู้ ขายไม่ป ฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ ตาม จนเป็นเหตุให้เ กิดค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง
ภายในกาหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชาระได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที่ บัง คับ จากเงิน ค่าสิ่ง ของที่ซื้อขายที่ ต้องชาระแล้วยังไม่
เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น
ภายในกาหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม
ผู้ขายสามารถดาเนินการส่งมอบสิ่งของ ในกรณีใดตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.1 ในกรณีผู้ขายสามารถจัดหาและส่งมอบพัสดุที่ ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ ผ ลิต
ในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ โดยบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต้องระบุว่า ผลิตโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในประเทศไทย
ในกรณีพัสดุไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้แสดงหลักฐานการรองรับว่ามีการผลิตในประเทศไทย
1.2 ในกรณีผู้ขายไม่สามารถจัดหาและส่งมอบพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต
ในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ขายไม่ได้จัดจาหน่ายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือพัสดุดังกล่าวไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ หรือผู้ขายไม่สามารถจัดหาให้ผู้ซื้อได้ หรือพัสดุไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อแสดงการรับรองว่า
มีการผลิตในประเทศไทยได้ ผู้ขายสามารถจัดหาและส่งมอบพัสดุที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยแก่ผู้ซื้อได้
1.๓ ในกรณีส่ง เสริมสินค้าผู้ป ระกอบการวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แนบส าเนา
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME แก่ผู้ซื้อด้วย
2. วงเงินงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการงบลงทุน (การจัดซื้อครั้งนี้จะมี
การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผล
บัง คับ ใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากส านักงบประมาณแล้ว
เท่านั้น)
3. ราคากลางในการจัดซื้อ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีกาหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
5. รายละเอียดอื่น ๆ
สถานที่ติดต่อ : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 3864 โทรสาร: 0 2590 3864

