แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซือ้ ตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จานวน ๖ ตู้ โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,014,000.00 บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
เป็นเงิน 1,044,000.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 174,000.00 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5.1 บริษัท ไอโครเทค จากัด
5.2 บริษัท เอสอาร์อาร์ ซัพพลาย จากัด
5.3 บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จากัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
6.1 นางสาวชลณิกานต์ สายแก้ว
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
6.2 นายสรสมรรถ บุญทวีวุฒิ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
6.3 นางสาวกวิสรา อนันตคุณูปกร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จานวน 6 ตู้
1. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 ตัวเครื่องภายนอก มีขนาดไม่น้อยกว่า 680 x 500 x 2000 มิลลิเมตร (กว้างxลึกxสูง) ผลิตจากโลหะ
ชนิดเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า (Electrogalvanized Steel; EG Steel) และเคลือบด้วยสาร
ป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion) หรือสาร ยับยั้งการเจริญ เติบโต ของจุลินทรีย์
2.2 มีบานประตูด้านหน้าพร้อมกุญแจล็อคชนิด lockable Swing Handle
2.3 ประตูด้านหน้าใสผลิตจากอะคริลิค หรือ กระจก Tempered glass
2.4 มีชั้นวางขวดสารเคมีผลิตจากโพรลิโพรพิลีน (Polypropylene) สามารถปรับระดับได้ จานวนไม่น้อย
กว่า 4 ชั้น
2.5 ภายในตู้ด้านบน มีชุดกรองอากาศหลักจานวน 1 ชุด และชุดกรองอากาศรองจานวน 1 ชุด
2.6 สามารถรองรับการใช้งานกับชุดกรองอากาศอย่างน้อย 8 ชนิด ได้แก่
2.6.1 ชุดกรองอากาศชนิดมาตรฐาน (Standard Filter)
2.6.2 ชุดกรองอากาศสาหรับกรด (Acid Filter)
2.6.3 ชุดกรองอากาศสาหรับสารปรอท (Mercury Compounds Filter)
2.6.4 ชุดกรองอากาศสาหรับซัลเฟอร์ (Sulphur Compounds Filter)
2.6.5 ชุดกรองอากาศสาหรับสารฮาโลเจน (Halogen Compounds Filter)
2.6.6 ชุดกรองสาหรับอัลดีไฮด์ (aldehyde filter) หรือฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde
filter)
2.6.7 ชุดกรองสาหรับแอมโมเนีย (ammonia filter) หรือ เอมีน (amines filter)
2.6.8 ชุดกรองสาหรับคลอโรฟอร์ม (chloroform filter) หรือ อีเธอร์ (ether filter)
2.7 มีมอเตอร์ติดตั้งอยู่ด้านบนตัวเครื่อง ทาหน้าที่ให้อากาศเกิดการไหลเวียน เพื่อนาพาไอสารเคมีที่อยู่
ภายในลอยขึ้นสู่ด้านบน ผ่านชุดกรองอากาศ (Filter) ที่ทาหน้ากรอง ดักจับไอสารเคมีที่ปะปนมาพร้อม
กับอากาศ
2.8 หน้าจอควบคุมการทางานด้วยระบบ Microprocessor Control ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบน มีจอแสดงผล
เป็นชนิด LCD
2.9 มีระบบแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่
2.10 สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติ ได้ที่หน้าจอ ได้แก่
2.10.1 เมื่อชุดกรองอากาศเต็มหรืออุดตัน
2.10.2 เมื่อเปิดประตูตคู้ ้างไว้ (Door Alarm)

2.10.3 เมื่ออุณหภูมิภายในตู้สูงเกินกาหนด (High Temperature)
2.10.4 เมื่อพัดลมหยุดการทางาน (Fan failure หรือ No Press)
2.11 มีระบบการตั้งรหัสเพื่อความปลอดภัย (Password) ป้องกันการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของตู้
2.12 สามารถใช้กับไฟฟ้าตั้งแต่ 220 ถึง 240 โวลต์ และความถี่ 50-60 Hz
2.13 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
2.14 มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Stabilizer) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVa จานวน 1 ชุด
2.15 มีหลอดไฟให้แสงสว่าง จานวน 1 ชุด
3. การรับประกันและการบริการ
3.1 บริษัทผู้ผลิต จะต้องมีใบรับรองมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 หรือ เทียบเท่า
3.2 ผู้ขายจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ
3.3 ผู้ขายจะต้องติดตั้งตูจ้ นสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
3.4 ผู้ขายจะต้องทาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
3.5 รับประกันความชารุดบกพร่องของเครื่องที่มีความเสียหายมาจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา
2 ปี
3.6 บารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี จานวน 1 ครั้ง
และเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีจานวน 1 ครั้ง
3.7 มีคู่มือการใช้ภาษาไทย จานวน 1 ชุด
3.8 ส่งมอบภายใน 45 วัน
๔. เงื่อนไขการส่งมอบ
กาหนดเวลาส่ งมอบสิ่ งของไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันที่ล งนามในสั ญญา ณ ศูนย์อ้างอิงทาง
ห้ องปฏิบั ติการและพิ ษวิ ทยา อาคารห้ องปฏิบั ติ การกรมอนามัย ชั้น ๔ ถนนติว านนท์ ตาบลตลาดขวั ญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ การส่ งมอบสิ่ งของตามสั ญญา ผู้ ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่ งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็น
หนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
๕. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตาม
สั ญญานี้ เกิดช ารุ ดบกพร่ องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรื อแก้ไขให้ อยู่ ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ ซื้อโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทา
การนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น ให้ทาการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขาย
แก้ไขในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือขั ดข้ อง
นั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ซื้อทาการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่น ทาการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทาให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้
๖. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ
0.20 (0.20%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขาย
ส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือ
ขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้น
เลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายจะไม่สามารถปฏิบัติต ามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ ซื้อจะใช้สิ ทธิบ อกเลิ กสั ญ ญา และถ้าผู้ ซื้อได้แจ้ง ข้อ เรียกร้ อ งช าระค่า ปรับ ไปยั งผู้ ขายเมื่ อ ครบ
กาหนดเวลาส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
๗. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่งมอบสิ่ งของตามสัญญา หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่ งของที่ตกลงขายให้ แ ก่ผู้ ซื้อ
หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่ งของจาก
บุคคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกาหนด 120 วัน นับถัดจากวันบอกเลิก
สัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
๘. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ
ค่าเสี ย หาย หรื อค่าใช้จ่ ายแก่ผู้ ซื้อ ผู้ ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสี ยหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่ าวให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ
โดยสิ้นเชิงภายในกาหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ ซื้อมีสิทธิที่จะหั กเอาจากจานวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ
ได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชาระแล้วยังไม่
เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
นั้น ภายในกาหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม
ผู้ขายสามารถดาเนินการส่งมอบสิ่งของ ในกรณีใดตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.1 ในกรณีผู้ ขายสามารถจั ดหาและส่ งมอบพัส ดุที่ ได้รั บการรั บรองและออกเครื่ องหมายสิ น ค้ า
ที่ผลิตในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ โดยบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต้องระบุว่า ผลิตโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ในประเทศไทย ในกรณีพัสดุไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้แสดงหลักฐานการรองรับว่ามีการผลิตในประเทศไทย
1.2 ในกรณีผู้ขายไม่สามารถจัดหาและส่งมอบพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า
ที่ผลิตในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ขายไม่ได้จัดจาหน่ายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือพัสดุดังกล่าว
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือผู้ขายไม่สามารถจัดหาให้ผู้ซื้อได้ หรือพัสดุไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อแสดง
การรับรองว่ามีการผลิตในประเทศไทยได้ ผู้ขายสามารถจัดหาและส่งมอบพัสดุที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย
แก่ผู้ซื้อได้
1.๓ ในกรณีส่งเสริมสินค้าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แนบสาเนา
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME แก่ผู้ซื้อด้วย
2. วงเงินงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
วงเงิน งบประมาณ ๑,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้ านหนึ่งหมื่น สี่ พัน บาทถ้ว น) เบิกจ่ายจากเงิ น
งบประมาณกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการ
งบลงทุน (การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสานักงบประมาณแล้วเท่านั้น)
3. ราคากลางในการจัดซื้อ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีกาหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
5. รายละเอียดอื่น ๆ
สถานที่ติ ดต่ อ : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อม กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ถนน
ติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 3864
โทรสาร: 0 2590 3864

