แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซือ้ เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จานวน 1 เครื่อง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,400,000.00 บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
เป็นเงิน 1,486,733.33 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5.1 บริษัท แล็บ เอ็กซเพิร์ท จากัด
5.2 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.อาร์.เค. นารากรณ์
5.3 บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
6.1 นางสาวศันศนีย์ ผลประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6.2 นายคณาวุฒิ มีชัยสกุล
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
6.3 ว่าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ ไชยวงษ์วัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จานวน ๑ เครื่อง
1. ลักษณะทั่วไป
ใช้สำหรับกำรวิเครำะห์ชนิดและปริมำณโลหะเบื้องต้น แสดงผลกำรวิเครำะห์ชนิดของธำตุและปริมำณของ
ธำตุที่มีอยู่ในตัวอย่ำงได้ทันที จำกจอภำพซึ่งติดมำกับตัวเครื่อง สำมำรถพกพำไปใช้งำนตำมสถำนที่ปฏิบัติงำน
ภำคสนำม โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดชำร์จไฟได้เป็นตัวให้พลังงำน
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1. ตัวเครื่องใช้หลักกำรตรวจวัดด้วย X-Ray Fluorescence
2.2. แหล่งกำเนิดรังสีเป็นหลอด X-Ray กำลังหลอดสูงสุดอยู่ที่ 50 กิโลโวลต์
2.3. มีตัวกรองสัญญำณไม่น้อยกว่ำ 8 ตำแหน่ง เพื่อช่วยลดสัญญำณรบกวนให้ได้ผลกำรวิเครำะห์ที่ดีขึ้น
2.4. ตัวเครื่องมีหน้ำจอระบบสัมผัส
2.5. ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบำ
2.6. ตัวเครื่องมีหน่วยควำมจำบรรจุไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 GB สำมำรถเก็บข้อมูลผลกำรทดสอบและสเปกตรัม
ภำพถ่ำย ที่ตรวจวัดลงในหน่วยบันทึกข้อมูลดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่ำ 10,000 ข้อมูล
2.7. สำมำรถทำงำนได้ในสภำวะอำกำศทั่วไป อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 50 องศำเซลเซียสได้
2.8. สำมำรถส่งข้อมูลกำรวิเครำะห์ด้วย USB ได้
2.9. มีโปรแกรมสำหรับคัดกรองปริมำณโลหะหนัก ได้แก่ Pb, Cd, As, Hg, Cr, Br,และธำตุเป็นพิษอื่น ๆ
สำหรับตัวอย่ำง Polymer และโลหะ
2.10. มีโปรแกรมสำหรับวัดตัวอย่ำงโลหะและวิเครำะห์เกรดของโลหะได้อัตโนมัติ โดยมีฐำนข้อมูลเกรดโลหะ
ในตัวเครื่องมำกกว่ำ 400 ข้อมูล
2.11. มีกล้องติดตั้งภำยในตัวเครื่องเพื่อใช้ในกำรระบุตำแหน่งที่ทดสอบ และสำมำรถบันทึกภำพถ่ำยบริเวณ
ที่ทำกำรวิเครำะห์ได้
2.12. มีอุปกรณ์ควบคุมกำรปรับขนำดของลำรังสีติดตั้งภำยในตัวเครื่องโดยสำมำรถปรับขนำดได้ไม่น้อยกว่ำ
2 ขนำด คือ 10 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร เป็นอย่ำงน้อย เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ชิ้นงำนขนำดเล็ก
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
2.13. มีระบบ GPS ติดตั้งภำยในตัวเครื่อง เพื่อใช้ในกำรบันทึกตำแหน่งสถำนที่
2.14. สำมำรถรับส่งข้อมูลผ่ำนทำง Application บนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
2.15. ตัวเครื่องมีระบบป้องกันน้ำและฝุ่นตำมมำตรฐำน IP54 หรือ ดีกว่ำ
2.16. ตัวเครื่องสำมำรถเปลี่ยนฟิล์มป้องกันหน้ำเครื่องได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
2.17. มีควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของกำรใช้งำนและควำมเสถียรของกำรจ่ำยไฟ (Electrical Support)

3. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
3.1. แบตเตอรี่ชนิด Li-Ion จำนวน 2 ก้อน
3.2. อุปกรณ์สำหรับประจุไฟให้กับแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
3.3. ฟิล์มสำหรับป้องกันหน้ำเครื่องชนิดที่เหมำะสมกับเครื่องมือ จำนวน 10 ชิ้น
3.4. กระเป๋ำใส่ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรพกพำเครื่องจำนวน 1 ใบ
3.5. มีสำย USB เพื่อใช้ในกำรเชื่อมต่อตัวเครื่องกับคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เส้น
3.6. สำยคล้องแขน 1 เส้น
3.7. มีชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อข้อมูล และควบคุมกำรทำงำนของ
เครื่องผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์
3.8. ชุดเสริมสำหรับกำรวิเครำะห์งำนลักษณะงำนตั้งโต๊ะ (Work Station/Test Stand) จำนวน 1 ชุด
โดยต้องสำมำรถประจุไฟเครื่องขณะใช้งำนได้ เมื่อจ่ำยไฟผ่ำน AC power adaptor ของชุดเสริม
และมีไฟแจ้งเตือนขณะทำงำน โดยหำกมีปิดฝำชุดเสริมไม่สนิท หรือมีกำรเปิดฝำขณะที่เครื่องทำงำน
เครื่องจะหยุดกำรทำงำนทันที
4. เงื่อนไขอื่นๆ
4.1. มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ จำนวนอย่ำงละ 1 ชุด
4.2. มีคู่มือบำรุงรักษำเครื่องเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ จำนวนอย่ำงละ 1 ชุด
4.3. อบรมกำรใช้งำนเครื่องมือเป็นระยะเวลำ 2 วัน วันละไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง โดยทำงผู้ขำยจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรฝึกอบรมทั้งหมด
4.4. กำรรับประกันคุณภำพพร้อมควำมชำรุดเสียหำยตำมสภำพกำรใช้งำนปกติ ทั้งค่ำแรงและอะไหล่เป็น
ระยะเวลำ 1 ปี
4.5. ผู้เสนอจะส่งช่ำงมำตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษำเครื่องปีละ 2 ครั้ง และต้องทำกำร Calibrate เครื่อง
พร้อมออกใบรับรองปีละ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ตลอดอำยุรับประกัน
4.6. ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือรับรองกำรเป็นผู้แทนจำหน่ำยในประเทศไทยจำกบริษัทผู้ผลิต หรือจำกบริษัท
ผู้แทนจำหน่ำยในประเทศไทย ที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
๕. เงื่อนไขการส่งมอบ
กำหนดเวลำส่งมอบสิ่งของไม่เกิน 45 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ ณ กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี
ทั้งนี้ กำรส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำ ผู้ขำยจะต้องแจ้งกำหนดเวลำส่ งมอบแต่ล ะครั้งโดยทำเป็นหนั งสื อ
นำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 88/21 ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลำรำชกำรก่อนวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร

6. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ขำยตกลงรั บ ประกันควำมชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ โดยภำยในกำหนดเวลำดังกล่ ำวหำกสิ่งของตำมสัญญำนี้
เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติ ผู้ขำยจะต้องจัดกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขให้ อยู่ใน
สภำพที่ใช้กำรได้ดีดังเดิม ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ซื้อโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น หำกผู้ขำย
ไม่จัดกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำกำรนั้นเองหรือจ้ำงผู้อื่น ให้ทำกำรนั้นแทน
ผู้ขำย โดยผู้ขำยต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรื อขัดข้องโดยเร็ว และไม่อำจรอคอยให้ผู้ขำยแก้ไข
ในระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้ำจัดกำรแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือ
ให้ผู้อื่นแก้ไขควำมชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขำยต้องรับผิดชอบชำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
กำรที่ ผู้ ซื้ อ ท ำกำรนั้ น เอง หรื อ ให้ ผู้ อื่ น ท ำกำรนั้ น แทนผู้ ข ำย ไม่ ท ำให้ ผู้ ข ำยหลุ ด พ้ น จำกควำมรั บ ผิ ด
ตำมสั ญญำ หำกผู้ ขำยไม่ช ดใช้ ค่ำ ใช้จ่ ำยหรื อค่ ำเสี ยหำยตำมที่ ผู้ ซื้ อ เรีย กร้ อ ง ผู้ ซื้อมีสิ ทธิบังคั บจำกหลั กป ระกั น
กำรปฏิบัติตำมสัญญำได้
7. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้ขำยจะต้องชำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.20
(0.20%) ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดตำมสัญญำจนถึงวันที่ผู้ขำยส่งมอบสิ่งของ
ให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
กำรคิ ด ค่ ำ ปรั บ ในกรณี สิ่ ง ของที่ ต กลงซื้ อ ขำยประกอบกั น เป็ น ชุ ด แต่ ผู้ ข ำยส่ ง มอบเพี ย งบำงส่ ว นหรือ
ขำดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สำมำรถใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ำยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และ
ให้คิดค่ำปรับจำกรำคำสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่ำงที่ผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญำนั้น หำกผู้ซื้อเห็นว่ำผู้ขำยจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำต่อไปได้
ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ และถ้ำผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องชำระค่ำปรับไปยังผู้ขำยเมื่อครบกำหนดเวลำส่งมอบแล้ว
ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขำยจนถึงวันบอกเลิกสัญญำได้อีกด้วย
8. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำ หำกผู้ขำยไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขำยให้แก่ ผู้ซื้อหรือส่งมอบ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนได้ กำรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำนั้น
ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผู้ขำย และถ้ำผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจำกบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือ
เฉพำะจำนวนที่ขำดส่งแล้วแต่กรณี ภำยในกำหนด 120 วัน นับถัดจำกวันบอกเลิกสัญญำ ผู้ขำยจะต้องชดใช้รำคำ
ที่เพิ่มขึ้นจำกรำคำที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ด้วย

9. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณี ที่ ผู้ ข ำยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมสั ญ ญำข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ด้ ว ยเหตุ ใ ด ๆ ก็ ต ำม จนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ค่ ำ ปรั บ
ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยแก่ ผู้ซื้อ ผู้ขำยต้องชดใช้ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่ ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง
ภำยในกำหนด 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ซื้อ หำกผู้ขำยไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำวให้ผู้ซอ้ื มีสิทธิที่จะหักเอำจำกจำนวนเงินค่ำสิ่งของที่ซื้อขำยที่ต้องชำระได้ทันที
หำกค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยที่บังคับจำกเงิน ค่ำสิ่งของที่ซื้อขำยที่ต้องชำระแล้วยังไม่เพียงพอ
ผู้ขำยยินยอมชำระส่วนที่เหลื อที่ยังขำดอยู่ จนครบถ้วนตำมจำนวนค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยนั้น ภำยใน
กำหนด 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ซื้อ
หำกมีเงินค่ำสิ่งของที่ซื้อขำยตำมสัญญำที่หักไว้จ่ำยเป็นค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่ำใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขำยทั้งหมด

ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม
ผู้ขำยสำมำรถดำเนินกำรส่งมอบสิ่งของ ในกรณีใดตำมเงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.1 ในกรณีผู้ ขำยสำมำรถจั ดหำและส่ ง มอบพั ส ดุ ที่ ได้ รับ กำรรั บรองและออกเครื่ อ งหมำยสิ น ค้ ำ ที่ ผ ลิ ต
ในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ โดยบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต้องระบุว่ำ ผลิตโดยบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลในประเทศไทย
ในกรณีพัสดุไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้แสดงหลักฐำนกำรรองรับว่ำมีกำรผลิตในประเทศไทย
1.2 ในกรณีผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำและส่งมอบพัสดุที่ได้รับกำรรับ รองและออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผ ลิ ต
ในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ เนื่องจำกผู้ขำยไม่ได้จัดจำหน่ำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย หรือพัสดุดังกล่ำวไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร หรือผู้ขำยไม่ส ำมำรถจั ดหำให้ผู้ซื้อได้ หรือพัสดุไม่สำมำรถหำหลั กฐำนเพื่อแสดงกำรรับรองว่ ำ
มีกำรผลิตในประเทศไทยได้ ผู้ขำยสำมำรถจัดหำและส่งมอบพัสดุที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยแก่ผู้ซื้อได้
1.๓ ในกรณีส่งเสริมสินค้ำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้แนบสำเนำหนังสือ
รับรองกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร SME แก่ผู้ซื้อด้วย
2. วงเงินงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
วงเงินงบประมำณ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนบำทถ้วน) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการงบลงทุน (การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการ
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับ
ใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสานักงบประมาณแล้วเท่านั้น)
3. ราคากลางในการจัดซื้อ
พิจำรณำตำมหลั กเกณฑ์วิธีกำหนดรำคำกลำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพั ส ดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๔ (๔) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
5. รายละเอียดอื่น ๆ
สถานที่ติดต่อ : กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ถนนติวำนนท์ ตำบล
ตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 3864

โทรสาร: 0 2590 3864

