แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซือ้ ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1๖ เครื่อง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,712,000.00 บาท
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
เป็นเงิน 2,080,000.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 130,000.00 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 นางสาวศันศนีย์ ผลประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6.2 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสลัก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6.3 ว่าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ ไชยวงษ์วัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 16 เครื่อง
1. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่ำงอำกำศในสถำนประกอบกำรได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊ำซหรือไอของสำรเคมี
เพื่อนำไปวิเครำะห์หำปริมำณควำมเข้มข้นของตัวอย่ำงเทียบกับมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
2. คุณลักษณะเฉพาะ
1. ปั๊มเก็บตัวอย่ำงอำกำศสำหรับใช้ในกำรเก็บตัวอย่ำงอนุภำคของฝุ่นละอองและสำรเคมี
2. มีช่วงอัตรำกำรดูดอำกำศ 5 ถึง 5000 มิลลิลิตรต่อนำที
3. มีค่ำชดเชยแรงดันอำกำศ (Compensation) ในช่วงต่ำง ๆ ดังนี้
 1000 มิลลิลิตรต่อนำที ที่ค่ำแรงดัน 50 นิ้วน้ำ
 2000 มิลลิลิตรต่อนำที ที่ค่ำแรงดัน 50 นิ้วน้ำ
 3000 มิลลิลิตรต่อนำที ที่ค่ำแรงดัน 40 นิ้วน้ำ
 4000 มิลลิลิตรต่อนำที ที่ค่ำแรงดัน 30 นิ้วน้ำ
 5000 มิลลิลิตรต่อนำที ที่ค่ำแรงดัน 20 นิ้วน้ำ
4. มีหน้ำจอแสดงผลเป็นหน้ำจอสีแบบสัมผัส ( Color Touch Screen ) ชนิด LCD เพื่อให้ง่ำยต่อกำร
ตั้งค่ำกำรทำงำน
5. มีระบบควบคุมแรงดันสำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงอำกำศในช่วง Low flow ที่อัตรำกำรดูดอำกำศ
5 ถึง 500 มิลลิลิตรต่อนำที
6. ใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนแบบอัดประจุไฟใหม่ได้
7. สำมำรถใช้งำนได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 20 ชั่วโมงที่อัตรำกำรดูดอำกำศ 2000 มิลลิลิตรต่อนำที
8. มีค่ำควำมถูกต้อง ( Accuracy ) ของอัตรำกำรไหลที่ +/- 5% หรือดีกว่ำ
9. อุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน มีดังนี้
9.1 ชุดอัดประจุไฟให้ปั๊ม
จำนวน 1 ชุด
9.2 ชุดใส่ตลับกรอง ( Filter Cassette Holder )
จำนวน 1 ชุด
9.3 ชุดป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงำน ได้แก่ หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละอองมำตรฐำน N95, แว่นครอบตำ
ชนิดสำยรัดซิลิโคนมำตรฐำน EN166 แบบมีวำล์วระบำยอำกำศ 4 วำล์ว และถุงมือยำงไนไตร
จำนวน 1 ชุด
9.4 อุปกรณ์สำหรับปรับอัตรำกำรดูดต่ำ ( Tube Holder)
จำนวน 1 ชุด
9.5 อุปกรณ์สำหรับใส่หลอดดูดก๊ำซ ( protective tube cover)
จำนวน 1 ชุด
9.6 กระเป๋ำบรรจุปั๊มและอุปกรณ์
จำนวน 1 ใบ
9.7 คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
จำนวน 1 ชุด
3. เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ
๓.๑ ผู้ขำยต้องจัดกำรฝึกอบรมกำรใช้เครื่องแก่ผู้ใช้งำนเป็นอย่ำงดี ณ กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพ
และสิ่งแวดล้อม ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี และศูนย์พัฒนำวิชำกำรอำชีว อนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยไม่จำกัดจำนวนคน จนกว่ำจะใช้งำนได้
พร้อมออกใบรับรองผ่ำนกำรอบรมกำรใช้งำนเครื่องโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้ขำยรับประกันคุณภำพสินค้ำ ๒ ปี นับตั้งแต่ผู้ซื้อได้รับมอบในกรณีที่เครื่องมือเกิดชำรุดบกพร่อง
หรือขัดข้อง อันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติ ผู้ขำยจะต้องจัดกำรซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภำพ ที่ใช้กำร
ได้ดีดังเดิมภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ซื้อ ว่ำเครื่องชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๒ ผู้ขำยจะต้องดำเนินกำรสอบเทียบ (Calibration) ตำมกระบวนกำรจำกโรงงำนผู้ผลิต ให้ปีละ
๑ ครั้ ง เป็ น เวลำ ๒ ปี พร้ อมออกใบรั บ รองผลกำรสอบเทียบ โดยช่ำงผู้ ช ำนำญงำนซึ่งได้ผ่ ำนกำรฝึ กอบรม
จำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และจะมีเครื่องสำรองให้ใช้ในระหว่ำงสอบเทียบเครื่อง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทัง้ สิ้น
๔. เงื่อนไขอื่นๆ
๔.๑ ผู้ขายต้องหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากตัวแทน
ภายในประเทศ
๔.๒ ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองจาก ISO ๙๐๐๑
๕. เงื่อนไขการส่งมอบ
๕.๑ กำหนดเวลำส่งมอบสิ่งของไม่เกิน 45 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ ดังนี้
5.1.2 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง อาเภอ
เมืองนนทบุรี จานวน ๘ เครื่อง
5.1.2 ศู น ย์ พั ฒ นำวิ ช ำกำรอำชี ว อนำมั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ง หวั ด ระยอง ต ำบลห้ ว ยโป่ ง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน ๘ เครื่อง
ทั้งนี้ กำรส่งมอบสิ่งของตำมสัญญำ ผู้ขำยจะต้องแจ้งกำหนดเวลำส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือ
น ำไปยื่ น ต่อผู้ ซื้อ ณ กองโรคจำกกำรประกอบอำชี พและสิ่ งแวดล้ อ ม เลขที่ 88/21 ถนนติว ำนนท์ ตำบล
ตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลำรำชกำรก่อนวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
5.2 มีคู่มือพร้อมซีดีการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๒ ชุด
6. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขำยตกลงรับประกันควำมชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลำ 2 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ โดยภำยในกำหนดเวลำดังกล่ ำวหำกสิ่งของตำม
สัญญำนี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติ ผู้ขำยจะต้องจัดกำรซ่อมแซมหรือแก้ไข
ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดีดังเดิม ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ซื้อโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
ทั้งสิ้น หำกผู้ขำยไม่จัดกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำกำรนั้นเองหรือ
จ้ำงผู้อื่น ให้ทำกำรนั้นแทนผู้ขำย โดยผู้ขำยต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรื อขัดข้องโดยเร็ว และไม่อำจรอคอยให้ผู้ขำย
แก้ไขในระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้ำจัดกำรแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง
หรือให้ผู้อื่นแก้ไขควำมชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขำยต้องรับผิดชอบชำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
กำรที่ผู้ซื้อทำกำรนั้ นเอง หรือให้ผู้อื่นทำกำรนั้นแทนผู้ ขำย ไม่ทำให้ผู้ขำยหลุดพ้นจำกควำมรั บผิ ด
ตำมสัญญำ หำกผู้ขำยไม่ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยตำมที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจำกหลักประกัน
กำรปฏิบัติตำมสัญญำได้

7. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้ขำยจะต้องชำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ
0.20 (0.20%) ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดตำมสัญญำจนถึงวันที่ผู้ขำย
ส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
กำรคิดค่ำปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขำยประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขำยส่งมอบเพียงบำงส่วนหรือ
ขำดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สำมำรถใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ำยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย
และให้คิดค่ำปรับจำกรำคำสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่ำงที่ผู้ ซื้อยั งมิได้บอกเลิ กสัญญำนั้น หำกผู้ ซื้อเห็ นว่ำผู้ขำยจะไม่ส ำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำ
ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ และถ้ำผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องชำระค่ำปรับไปยังผู้ขำยเมื่อครบกำหนด
เวลำส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขำยจนถึงวันบอกเลิกสัญญำได้อีกด้วย
8. การบอกเลิกสัญญา
เมื่ อ ครบก ำหนดส่ ง มอบสิ่ ง ของตำมสั ญ ญำ หำกผู้ ข ำยไม่ ส่ ง มอบสิ่ ง ของที่ ตกลงขำยให้ แ ก่ ผู้ ซื้อ
หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสั ญญำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนได้ กำรใช้สิ ทธิ
บอกเลิ ก สั ญ ญำนั้ น ไม่ ก ระทบสิ ท ธิ ข องผู้ ซื้ อ ที่ จ ะเรี ย กร้ อ งค่ ำ เสี ย หำยจำกผู้ ข ำย และถ้ ำ ผู้ ซื้ อ จั ด ซื้ อ สิ่ ง ของ
จำกบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพำะจำนวนที่ขำดส่งแล้วแต่กรณี ภำยในกำหนด 120 วัน นับถัดจำกวันบอกเลิก
สัญญำ ผู้ขำยจะต้องชดใช้รำคำที่เพิ่มขึ้นจำกรำคำที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ด้วย
9. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม จนเป็นเหตุให้เกิดค่ำปรับ
ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้ซื้อ ผู้ขำยต้องชดใช้ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง
ภำยในกำหนด 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ซื้อ หำกผู้ขำยไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้ว น
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำวให้ผู้ซอ้ื มีสิทธิที่จะหักเอำจำกจำนวนเงินค่ำสิ่งของที่ซื้อขำยที่ต้องชำระได้ทันที
หำกค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยที่บังคับจำกเงิน ค่ำสิ่งของที่ซื้อขำยที่ต้องชำระแล้ ว ยัง ไม่
เพียงพอ ผู้ขำยยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขำดอยู่จนครบถ้วนตำมจำนวนค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยนั้น
ภำยในกำหนด 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ซื้อ
หำกมีเงินค่ำสิ่งของที่ซื้อขำยตำมสั ญญำที่หั กไว้จ่ำยเป็นค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยแล้ ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่ำใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขำยทั้งหมด

ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม
ผู้ขำยสำมำรถดำเนินกำรส่งมอบสิ่งของ ในกรณีใดตำมเงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.1 ในกรณีผู้ ขำยสำมำรถจั ดหำและส่ งมอบพัส ดุ ที่ ได้รั บ กำรรับรองและออกเครื่ อ งหมำยสิ น ค้ ำ ที่
ผลิ ต ในประเทศไทยให้ ผู้ ซื้ อ โดยบรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ หี บ ห่ อ ต้ อ งระบุ ว่ ำ ผลิ ต โดยบุ ค คลธรรมดำหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ในประเทศไทย ในกรณีพัสดุไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้แสดงหลักฐำนกำรรองรับว่ำมีกำรผลิตในประเทศไทย
1.2 ในกรณีผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำและส่งมอบพัสดุที่ได้รับกำรรับรองและออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิต
ในประเทศไทยให้ผู้ซื้อ เนื่องจำกผู้ขำยไม่ได้จัดจำหน่ำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย หรือพัสดุดังกล่ำวไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร หรือผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำให้ผู้ซื้อได้ หรือพัสดุไม่สำมำรถหำหลักฐำนเพื่อแสดงกำรรับรอง
ว่ำมีกำรผลิตในประเทศไทยได้ ผู้ขำยสำมำรถจัดหำและส่งมอบพัสดุที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยแก่ผู้ซื้อได้
1.๓ ในกรณีส่งเสริมสินค้ำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้แนบสำเนำ
หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร SME แก่ผู้ซื้อด้วย
2. วงเงินงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
วงเงินงบประมำณ 1,712,๐๐๐.00 บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน) เบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการ
งบลงทุน (การจั ดซื้อครั้ งนี้ จะมีการลงนามในสั ญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ จากสานักงบประมาณแล้วเท่านั้น)
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 3864

โทรสาร: 0 2590 3864

