แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซือ้ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง
จานวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000.00 บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
เป็นเงิน 920,333.33 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5.1 บริษัท วี. แอนด์ วี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
5.2 บริษัท กรีน บรรยัณ จากัด
5.3 บริษัท วินไทย เมทัลฟอร์ม จากัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
6.1 นายชยาพล จงเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6.2 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสลัก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6.3 นางสาวธันย์ชนก นาแหลม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จานวน 1 เครื่อง
1. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำกำศภำยในอำคำร โดยสำมำรถตรวจวัดปริมำณก๊ำซ
อุณหภูมิ ควำมดัน ควำมชื้นสัมพัทธ์ ปริมำณฝุ่นละออง และควำมเร็วลมภำยในอำคำร
2. คุณลักษณะเฉพาะ
เป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรแสดงผลกำรตรวจวัดได้ทันทีและเก็บข้อมูลกำรตรวจวัด
ได้ภำยในเครื่องโดยมีค่ำต่ำง ๆ ดังนี้
1. สำมำรถตรวจวัดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ในบรรยำกำศได้โดยมีช่วงกำรตรวจวัดไม่น้อยกว่ำ 0
ถึง 5,000 ppm มีควำมละเอียดในกำรตรวจวัด 1 ppm มีค่ำควำมแม่นยำในกำรตรวจวัด + 10%
ของค่ำที่อ่ำนได้ (rdg) หรือดีกว่ำ
2. สำมำรถตรวจวัดก๊ำซโอโซน ( O3 ) ในพื้นที่ได้ โดยมีช่วงกำรตรวจวัดไม่น้อยกว่ำ 0 ถึง 5 ppm มี
ควำมละเอียดในกำรตรวจวัด 1 ppb มีค่ำควำมแม่นยำในกำรตรวจวัด + 10% ของค่ำที่อ่ำนได้ (rdg)
หรือดีกว่ำ
3. สำมำรถตรวจวัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ( H2S) มีช่วงกำรตรวจวัดไม่น้อยกว่ำ 0 ถึง 100 ppm
มีค่ำควำมละเอียดในกำรตรวจวัด 1 ppm มีค่ำควำมแม่นยำในกำรตรวจวัด + 10% ของค่ำที่อ่ำนได้
หรือดีกว่ำ
4. สำมำรถตรวจวัดก๊ำซฟอร์มัลดีไฮด์ (CH2O) โดยมีช่วงกำรตรวจวัดไม่น้อยกว่ำ ในช่วง 0 ถึง 2 ppm
มีควำมละเอียดในกำรตรวจวัด 10 ppb มีค่ำควำมแม่นยำในกำรตรวจวัด + 10% ของค่ำที่อ่ำนได้
(rdg) หรือดีกว่ำ
5. สำมำรถตรวจวัดก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยมีช่วงกำรตรวจวัดไม่น้อยกว่ำ 0 ถึง 100 ppm
มีค่ำควำมละเอียดในกำรตรวจวัด 0.1 ppm มีค่ำควำมแม่นยำในกำรตรวจวัด + 10% ของค่ำที่อ่ำน
ได้หรือดีกว่ำ
6. สำมำรถตรวจวัดสำรไอระเหยอินทรีย์ในบรรยำกำศได้ (VOC) โดยมีช่วงกำรตรวจวัดไม่น้อยกว่ำ 0 ถึง
20 ppm มีค่ำควำมละเอียดในกำรตรวจวัด 1 ppb หรือดีกว่ำ และมีค่ำควำมแม่นยำในกำรตรวจวัด
+10% ของค่ำที่อ่ำนได้หรือดีกว่ำ
7. สำมำรถตรวจวัดค่ำควำมชื้นสัมพัทธ์ได้ (Relative Humidity)
8. สำมำรถตรวจวัดค่ำอุณหภูมิในบรรยำกำศได้ (Temperature)
9. สำมำรถตรวจวัดค่ำควำมดันในบรรยำกำศได้ (Barometric Pressure)
10. สำมำรถตรวจวัดหำค่ำควำมแตกต่ำงควำมดันบรรยำกำศได้
11. สำมำรถตรวจวัดและเก็บข้อมูลได้ต่อเนื่องแบบ Real-Time
12. ตัวเครื่องมีปั้มเก็บตัวอย่ำงอำกำศภำยในตัวเครื่อง
13. เครื่องสำมำรถใช้งำนแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนและสำมำรถอัดประจุไฟใหม่ได้
14. ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบำและสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวกโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม
15. มีชุดตรวจวัดฝุ่นละอองภำยในแบบอ่ำนค่ำทันที โดยมีกำรคัดแยกฝุ่นเป็นขนำด PM1 , PM2.5 และ
PM10 โดยมีช่วงกำรตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่ำ 0 ถึง 1,000 ไมโครกรัม / ลูกบำศก์เมตร มีค่ำควำม
ละเอียดในกำรตรวจวัด 0.1 ไมโครกรัม / ลูกบำศก์เมตร มีค่ำควำม แม่นยำ + 10% หรือดีกว่ำ

16. มีชุดเครื่องตรวจวัดควำมเร็วลมแบบมัลติฟังก์ชั่นสำมำรถใช้งำนร่วมกับหัววัดควำมเร็วลมแบบใบพัด
หัววัดควำมเร็วลมแบบ Pitot tube หัววัดควำมเร็วลมแบบขดลวดควำมร้อน และหัววัดก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ โดยหัววัดสำมำรถต่อเชื่อมกับตัวเครื่องด้วยระบบ Bluetooth แสดงผลบน
หน้ำจอชนิดสัมผัส ( Touchscreen ) สำมำรถบันทึกค่ำลงในตัวเครื่องได้และมีฟังก์ชั่นกำรจัดกำร
ข้อมูลกำรตรวจวัดและถ่ำยรูปจุดตรวจวัดได้
17. อุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำนมีดังนี้
17.1 หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละอองพร้อมแว่นครอบตำนิรภัยสำยรัดซิลิโคน จำนวน 1 ชุด
17.2 ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมโปรแกรมการทางาน
จำนวน 1 ชุด
17.3 โปรแกรมควบคุมการทางานและประมวลผลข้อมูล ( Software ) จำนวน 1 ชุด
17.4 มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
จำนวน 1 ชุด
17.5 กระเป๋ำบรรจุเครื่องมือ
จำนวน 1 ชุด
๓. เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ
๓.๑ ผู้ ข ายต้ อ งจั ด การฝึ ก อบรมการใช้ เ ครื่ อ งแก่ ผู้ ใ ช้ ง านเป็ น อย่ า งดี ณ ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าการอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยไม่จากัดจานวนคน จนกว่าจะใช้งานได้
พร้อมออกใบรับรองผ่านการอบรมการใช้งานเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๓.๒ ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี นับตั้งแต่ผู้ซื้อได้รับมอบในกรณีที่เครื่องมือเกิ ดชารุดบกพร่อง
หรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ ว่าเครื่องชารุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๓ ผู้ขายจะต้องดาเนิน การสอบเทียบ (Calibration) ตามกระบวนการจากโรงงานผู้ผ ลิต ให้ปีล ะ
๑ ครั้ง เป็นเวลา ๒ ปี พร้อมออกใบรับรองผลการสอบเทียบ โดยช่างผู้ชานาญงานซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง และจะมีเครื่องสารองให้ใช้ในระหว่างสอบเทียบเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. เงื่อนไขอื่นๆ
๔.๑ ผู้ขายต้องหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากตัวแทน
ภายในประเทศ
๔.๒ ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองจาก ISO ๙๐๐๑
๕. เงื่อนไขการส่งมอบ
๕.๑ กำหนดเวลำส่งมอบสิ่งของไม่เกิน 45 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ ณ ศูนย์พัฒนำวิชำกำร
อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ กำรส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำ ผู้ขำยจะต้องแจ้งกำหนดเวลำส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็น
หนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 88/21 ถนนติวำนนท์ ตำบล
ตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลำรำชกำรก่อนวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
5.2 มีคู่มือพร้อมซีดีการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๒ ชุด
6. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขำยตกลงรับประกันควำมชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลำ 2 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อ
ได้รั บ มอบสิ่ งของทั้งหมดไว้โ ดยถูกต้องครบถ้ว นตำมสั ญญำ โดยภำยในกำหนดเวลำดังกล่ ำวหำกสิ่ งของตำม
สัญญำนี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติ ผู้ ขำยจะต้องจัดกำรซ่อมแซมหรือแก้ไข

ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดีดังเดิม ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ซื้อโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
หำกผู้ขำยไม่จัดกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำกำรนั้นเองหรือจ้ำงผู้ อื่น
ให้ทำกำรนั้นแทนผู้ขำย โดยผู้ขำยต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้น
ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว นจ ำเป็ น ต้ อ งรี บ แก้ ไ ขเหตุ ช ำรุ ด บกพร่ อ งหรื อ ขั ด ข้ อ งโดยเร็ ว และไม่ อ ำจรอคอย
ให้ผู้ขำยแก้ไขในระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้ำจัดกำรแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง
นั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขควำมชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขำยต้องรับผิดชอบชำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
กำรที่ผู้ ซื้อทำกำรนั้ น เอง หรื อให้ ผู้ อื่นทำกำรนั้น แทนผู้ ขำย ไม่ทำให้ ผู้ ขำยหลุ ดพ้นจำกควำมรั บ ผิ ด
ตำมสัญญำ หำกผู้ขำยไม่ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยหรือ ค่ำเสียหำยตำมที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจำกหลักประกัน
กำรปฏิบัติตำมสัญญำได้
7. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้ขำยจะต้องชำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ
0.20 (0.20%) ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดตำมสัญญำจนถึงวันที่ผู้ขำย
ส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
กำรคิดค่ำปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขำยประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขำยส่งมอบเพียงบำงส่ว นหรือ
ขำดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สำมำรถใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ ำยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย
และให้คิดค่ำปรับจำกรำคำสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่ำงที่ผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญำนั้น หำกผู้ซื้อเห็นว่ำผู้ขำยจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำต่อไปได้
ผู้ ซื้อจะใช้สิ ทธิบ อกเลิ กสั ญญำ และถ้ำผู้ ซื้อได้ แจ้ง ข้ อเรี ยกร้ อ งช ำระค่ำปรั บไปยังผู้ ขำยเมื่อ ครบก ำหนดเวลำ
ส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขำยจนถึงวันบอกเลิกสัญญำได้อีกด้วย
8. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำ หำกผู้ขำยไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขำยให้แก่ ผู้ซื้อหรือ
ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนได้ กำรใช้สิทธิบอกเลิก
สั ญญำนั้ น ไม่กระทบสิ ทธิของผู้ ซื้อที่จะเรี ย กร้องค่ำเสี ยหำยจำกผู้ขำย และถ้ำ ผู้ ซื้อจัดซื้อสิ่ งของจำกบุคคลอื่น
เต็มจำนวนหรือเฉพำะจำนวนที่ขำดส่ง แล้วแต่กรณี ภำยในกำหนด 120 วัน นับถัดจำกวันบอกเลิกสัญญำ ผู้ขำย
จะต้องชดใช้รำคำที่เพิ่มขึ้นจำกรำคำที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ด้วย
9. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขำยไม่ป ฏิบั ติตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่ำ ปรับ
ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยแก่ ผู้ซื้อ ผู้ขำยต้องชดใช้ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่ ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง
ภำยในกำหนด 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ซื้อ หำกผู้ขำยไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำวให้ผู้ซอ้ื มีสิทธิที่จะหักเอำจำกจำนวนเงินค่ำสิ่งของที่ซื้อขำยที่ต้องชำระได้ทันที
หำกค่ำปรั บ ค่ำเสี ย หำย หรื อค่ำใช้จ่ำยที่บังคับจำกเงิน ค่ำสิ่ งของที่ซื้อขำยที่ต้องช ำระแล้ ว ยังไม่
เพียงพอ ผู้ขำยยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขำดอยู่จนครบถ้วนตำมจำนวนค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยนั้น
ภำยในกำหนด 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ซื้อ
หำกมีเงินค่ำสิ่งของที่ซื้อขำยตำมสัญญำที่หักไว้จ่ำยเป็นค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่ำใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขำยทั้งหมด

ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม
ผู้ขำยสำมำรถดำเนินกำรส่งมอบสิ่งของ ในกรณีใดตำมเงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.1 ในกรณีผู้ขำยสำมำรถจัดหำและส่งมอบพัสดุที่ได้รับกำรรับรองและออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิต
ในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ โดยบรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อต้องระบุว่ำ ผลิตโดยบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลในประเทศไทย
ในกรณีพัสดุไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้แสดงหลักฐำนกำรรองรับว่ำมีกำรผลิตในประเทศไทย
1.2 ในกรณีผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำและส่งมอบพัสดุที่ได้รับกำรรับรองและออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิต
ในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ เนื่องจำกผู้ขำยไม่ได้จัดจำหน่ำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย หรือพัสดุดังกล่ำวไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร หรือผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำให้ผู้ซื้อได้ หรือพัสดุไม่สำมำรถหำหลักฐำนเพื่อแสดงกำรรับรองว่ำ
มีกำรผลิตในประเทศไทยได้ ผู้ขำยสำมำรถจัดหำและส่งมอบพัสดุที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยแก่ผู้ซื้อได้
1.๓ ในกรณีส่ งเสริ มสิ น ค้ำผู้ ป ระกอบกำรวิส ำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้ แนบส ำเนำ
หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร SME แก่ผู้ซื้อด้วย
2. วงเงินงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
วงเงินงบประมำณ ๙๐๐,๐๐๐.00 บำท (เก้ำแสนบำทถ้วน) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการงบลงทุน (การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการ
ลงนามในสั ญญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั งสื อ ได้ต่ อ เมื่ องบประมาณรายจ่ ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสานักงบประมาณแล้ว
เท่านั้น)
3. ราคากลางในการจัดซื้อ
พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์วิธีกำหนดรำคำกลำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๔ (๔) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
5. รายละเอียดอื่น ๆ
สถานที่ติดต่อ : กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ถนนติวำนนท์
ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 3863
โทรสาร: 0 2590 3864

