
 
ประกาศ       สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ  

เร่ือง ประกวดราคาซื้อ         ครุภัณฑการแพทย            ดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 
   สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ                            มคีวามประสงคจะประกวดราคาซื้อ 
  เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง (Intraoperative Ultrasonography) จํานวน 1 เคร่ือง  
ดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปน้ี 

๑.  เปนผูมีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
3.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือตองไมเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

4.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ        
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 
  5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวน ในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิเร่ือง หลักเกณฑและวธิกีารจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบญัชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจดัจางภาครัฐ 
  ทั้ง น้ี ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก  และหากมกีารทาํสัญญาซึ่งมีมลูคาตั้งแต  
2,000,000.00 บาท (สองลานบาทถวน) ขึ้นไป กับสถาบันมะเร็งแหงชาต ิใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมมีลูคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทาํบัญชี
แสดงรายรับรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทจุริตแหงชาต ิเรืองหลักเกณฑและวธีิการจดัทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสในวนัที ่                                  
ระหวางเวลา          น. ถึง                น.  ณ                                                          
                                                                                                               
และประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิไดรับคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวนัที ่                                               
 
 

ผูสนใจติดตอ... 
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 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ       
  -           บาท  ไดที ่    ฝายพสัดุและบํารุงรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ                      
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ                                                                      
ระหวางวนัที ่                                    ถึงวนัที ่                                               
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เวบ็ไซต www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข    ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓     ตอ  ๑๕๐๔ , ๑๕๐๕             ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วนัที ่   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕4 
 

       (ลงชื่อ) นายธรีวฒุิ  คูหะเปรมะ 
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เอกสารประกวดราคาซ ื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่            /2556           
การซื้อ        ครุภัณฑการแพทย                  

ตามประกาศ        สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ                 
ลงวันที ่………………………………………….  

 
         สถาบันมะเร็งแหงชาติ    ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สถาบันมะเร็งแหงชาติ” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อ  เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง (Intraoperative Ultrasonography)     
   จํานวน 1 เคร่ือง ดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งพสัดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทนัท ีและมคีุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส
ฉบับน้ี โดยมขีอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี  

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยว ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๕  แบบหนังสือค้ําประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)  หลักประกันสัญญา  

 ๑.๖ บทนิยาม  
(๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

 ๑.๗   แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพขายพสัดุ ที่ประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส  
๒.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  

และไดแจงเวยีนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคา 
รายอ่ืน  และ/หรือ  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส   
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

๒.๔   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  

 
3. หลักฐาน... 
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   2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวธีิการจดัทาํและแ สดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๔ (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคล  ที่ไดลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบญัชีกลางที่เวบ็ไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ทั้ง น้ี  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก  และหากมกีารทาํสัญญาซึ่งมีมลูคาตั้งแต  
2,000,000.00 บาท (สองลานบาทถวน) ขึ้นไป กับสถาบันมะเร็งแหงชาต ิใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมมีลูคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทาํบัญชี
แสดงรายรับรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทจุริตแหงชาต ิเรืองหลักเกณฑและวธีิการจดัทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ  

  ๓.๑ สวนที ่๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
  (๑)  ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

  (ก)  หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคมุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจดัการ ผูมอีํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง     

  (๒) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตร ประจาํตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสว น (ถามี )  
สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
  (๓) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน  
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณทีี่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มใิชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคา  
ฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

  (๕)  บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)  
 ๓.๒ สวนที ่๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 

 (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
 (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธีิการทาง อิเล็กทรอนิกส  โดยตอง 

ลงนามพรอมประทบัตรา (ถาม)ี 
   (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นทาํการแทน 
(4) หลักประกันซอง... 
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  (๔)  หลักประกันซอง ตามขอ ๕  
         (5)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
  (6)  บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)  
๔.  การเสนอราคา  
    ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขก ารซื้อและการจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส น้ี  
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมอืชื่อของผู ประสงคจะเสนอราคา 
ใหชัดเจน  

     ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา        90    วัน นับแตวันยืน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

      ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพสัดุ ไมเกิน      120   วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
      ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ  เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง (Intraoperative Ultrasonography) จาํนวน 1 เคร่ือง  
ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกลาวน้ี   สถาบัน
มะเร็งแหงชาต ิ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพจิารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมอีํานาจ
ทาํนิติกรรมแทนนิติบุคค ล หากคณะกรรมการประกวดราคามคีวามประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก       
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน      3    วนั  

**   ๔.๕  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพสัดุที่เสนอ จํานวน               -    เพื่อ ใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี      สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ     
จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกล าว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแล ว        
สถาบันมะเร็งแหงชาต  ิ     จะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา  

      ๔.๖ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
               ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิ กส 
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่            /2556 ”  ยื่น ตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวนัที่                               ระหวางเวลา             น.  
ถึงเวลา                 น. ณ                                                                                   
                                                                                          

                                               ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส  
กําหนดวันประมูลราคาวันที ่                                  เวลา                                 

 
เมื่อพันกําหนด... 
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 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไม รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวา
เปนผู ประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ ๑.๖ (๑)   
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวธีิอื่นใดที่มหีลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา 
มผีูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคา กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตาม ขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธเิสนอราคารายน้ัน
ออกจากการเปนผูมสีิทธเิสนอราคา และ   สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ จะพจิารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา 
หรือผูมสีิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้อง ตน เพราะเหตุเปนผู ประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดก ลางอิเล็กทรอนิก ส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิก ส  หรือเปนผูประสงคจะ เสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา  
อยางเปนธรรม หรือผู ประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิ ค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว  
ตอหัวหนาหนวยงานที่จดัหาพสัดุภายใ น ๓ วัน นับแตวนัที่ไ ดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา   
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด  

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมสีิทธเิสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน      
วันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา   
และกําหนดวนั เวลา และสถานที ่เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธเิสนอราคา  
ทกุรายทีอ่ยูในสถานที่น้ันทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ  ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อใหการ
ประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 ๔.๘  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองปฏิบัต ิดังน้ี  
 (๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธกีาร  

ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค  
 

(2) ราคาสูงสุด... 
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 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที ่            

   8,000,000.00 บาท (         แปดลานบาทถวน ) 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง

ปวงไวดวยแลว  
 (๔) ผูมีสิทธิ เสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา   

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (๕) ผูมสีิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
 (๖)  ผูมีสิทธเิสนอราคาหรือผูแทนที่  LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ทีเ่สนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา  (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ  10,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน)         
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา 
10,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) จากราคาคร้ังสุดทายที่เสนอลดแลว 

 (๗)  หามผูมสีิทธเิสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผูมีสิทธเิสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอร าคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการ  
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวนัเสนอราคา  

 (9)  ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที ่            
ตั้งแตเวลา           น. เปนตนไป ทั้งนี ้จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก 005) ใหทราบตอไป 
 (10) ผูมสีิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาํความเขาใจในระบบและวธีิการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเวบ็ไซต www.gprocurement.go.th และผูมสีิทธิ
เสนอราคาตองทาํการทดลองวธิกีารเสนอราคากอนถึงกําหนดวนัเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

๕.  หลักประกันซอง  
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซอง ขอเสนอดานเทคนิค   

จํานวน           400,000.00       บาท (        สี่แสนบาทถวน     ) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา 
ประกันตั้งแตวนัยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี  

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสัง่จายใหแก         สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ โดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ยื่นซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ  
 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุ นหรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต  

ใหประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดแจงเวยีนชื่อใหสวนราชการตาง  ๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

5.5 พนัธบัตร... 
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 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามขอน้ี   สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน

ภายใน ๑๕ วนั นับถัดจากวนัที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธเิสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทาํสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธเิสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว  

 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณใีดๆ จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ย 
๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสนี ้     สถาบันมะเร็งแหงชาต ิจะพจิารณา

ตัดสินดวย         ราคารวม    
 ๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตาม ขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง  
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต
เปนขอผิดพลา ด หรือ ผิดหลงเพยีงเล็กนอ ย หรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา  
ซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มใิชสาระสําคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเห็น วาจะเปนประโยชน 
ตอ         สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ เทานั้น  

 ๖.๓        สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ สงวนสิทธิไมพจิารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผัน ในกรณดีังตอไปน้ี  

 (๑)  ไมปรากฏชื่อผู ประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้ อ        
ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ          
สถาบันมะเร็งแหงชาต  ิ  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิ                  
การทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผู ประสงคจะเสนอราคา 
รายอ่ืน  

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทาํสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ         สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ มสีิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจง
ขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอเทจ็จริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได   สถาบันมะเร็งแหงชาติ
มสีิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคีวามเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 ๖.๕    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ  ทรงไวซึ่งสิทธทิี่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพจิารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พจิารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ             
เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคา จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มไิด รวมทั้ง         
สถาบันมะเร็งแหงชาตจิะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมี
สิทธเิสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธเิสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  

6.6 ในกรณทีี่... 
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 ๖.๖  ในกรณทีี่ปรากฏขอเทจ็จริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสวา   

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมสีิทธเิสนอราคา  ที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิ  
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหว างผูมสีิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลา ง
อิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมสีิทธิเสนอราคา 
ที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖   สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ  มอีํานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผูมสีิทธเิสนอราคาดังกลาว และ      สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ จะพจิารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคา
รายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

๗.  การทาํสัญญาซ ื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูคา) สามารถสงมอบ

สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทาํการของทางราชการ นับแตวนัที่ทาํขอตกลงซื้ อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
อาจจะพจิารณาจดัทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได  

 ๗.๒  ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาซื้ อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ หรือ     สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ     เห็นวาไมสมควร
จัดทาํขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับ     สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ   ภายใน        ๗        วัน 
นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ      ๕       ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสได  ให     สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ยึดถือไว 
ในขณะทาํสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

  (๑) เงินสด 
 (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก      สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ โดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ทาํสัญญา

หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วนัทําการของทางราชการ  
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๕ (๒)  
  (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธรุกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ซึ่งไดแจงเวยีนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)  

  (๕) พนัธบัตรรัฐบาลไทย  
          หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวนัที่คูสัญญาพนจาก    

ขอผูกพนัตามสัญญาซื้อขายแลว  
๘.  อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ    ศูนยจุดสองศูนย ตอวนั  
๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ   

หรือทาํสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ  ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา    2   ป    - เดือน  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ  
โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   7   วนั นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง  

10. ขอสงวนสิทธิ... 
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 ๑0. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ  
** ๑0.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังน้ี ไดมาจากเงิน    เงินบํารุง                         

  การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเมื่อ  สถาบันมะเร็งแหงชาตไิดอนุมตัิเงินคาพัสดุแลวเทาน้ัน 
 ๑0.๒ เมื่อ    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ ไดคัดเลือกผูมสีิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและได

ตกลงซือ้สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ 
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู  และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมสีิทธิเสนอราคาซึ่งเปน
ผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี ดังน้ี  

 (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมเจาทา
ภายใน ๗ วนั นับตั้งแตวนัที่ผูขายสั่ ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จดัการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธเิชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืน 
ที่มใิชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทกุของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณทีี่ไมปฏิบัติตา ม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาว ี 

 ๑0.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
ตอ    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูมีสิทธเิสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไข ที่
กําหนดใน ขอ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มฉิะน้ัน    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ จะริบหลักประกันซองจาํนวน
รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จดัหาทันทแีละอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี) รวมทั้งอาจ
พจิารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมพีฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 

 ๑0.๔ ผูมสีิทธิเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ไดคัดเลือกแลวไมไปทาํสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทนัที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี) 
รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑0.๕     สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ มสีิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  

สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
วนัที่     พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(นางศิรินันท  รัตนพงษ) 
นักวชิาการพสัดุชํานาญการ 

หัวหนาเจาหนาที่พสัด ุ
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รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาซื้อ 
เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง (Intraoperative Ultrasonography) 

ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส 
1. ความเปนมา 
 เน่ืองดวยปจจุบันสถาบันมะเร็งแหงชาติไดมจํีานวนผูปวยโรคมะเร็งเขารับการรักษาเปนจํานวนเพ่ิม
มากข้ึนตอเน่ืองทุก ๆ ป เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยคล่ืนความถ่ีสงู (Intraoperative Ultrasonography) 
จึงมคีวามจําเปนมากตอการรักษา เพ่ือใชตรวจอวัยวะภายในชองทองท่ัวไป หรือใชรวมขณะทําการผาตัดทาง
ศัลยกรรมทั่วไป และงานผาตัดผานกลอง  
2. วัตถุประสงค  
 ใชตรวจอวัยวะภายในชองทองท่ัวไป หรือใชรวมขณะทําการผาตัดทางศัลยกรรมทั่วไป และงาน
ผาตัดผานกลอง รวมทั้งตรวจอวัยวะต้ืน  ๆและระบบหลอดเลอืด 
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 3.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส  
 3.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนช่ือแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 3.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  
และ/หรือตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหว างผูประสงคจะเสนอราคากับผูใชบริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม        
 3.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคํีาส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
  3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐ พ .ศ .๒๕๕๔ )แกไขเพ่ิมเติม )ฉบับที่ ๒ ) พ .ศ .

๒๕๕๔ และ (ฉบับที ่๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๕( 
  3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคล  ที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมลูจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  ท้ังน้ี ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก  และหากมีการทําสัญญาซ่ึงมีมูลคาตั้งแต  
2,000,000. 00 บ าท )สองลานบาทถวน (ข้ึนไป กับสถาบันมะเร็งแหงชาติ ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิเรืองหลกัเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐ พ .ศ . 2554 )แกไขเพ่ิมเติม )ฉบับท่ี ๒ ) พ .ศ .๒๕๕๔ และ (ฉบับท่ี ๓ (

พ.ศ .๒๕๕๕(  
..................................................................ประธานกรรมการ 

..................................................................กรรมการ    ..................................................................กรรมการ 
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4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
5. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาซ้ือขาย 
6. ระยะเวลาสงมอบงาน 
 ภายใน 120 วัน 
7. วงเงินในการจัดหา 
 8,000,000.00 บาท (แปดลานบาทถวน) 
หมายเหตุ 
 ผูมสิีทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ  10,000.00 บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาคร้ังถัด  ๆไป ตองเสนอราคา
คร้ังละไมนอยกวา 10,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) จากราคาคร้ังสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
8. สถานท่ีติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ  เก่ียวกับรางขอบเขตของงานน้ีไดท่ี 
 สถานท่ีติดตอ ฝายพัสดุและบํารุงรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท 0 2354 7028-33 ตอ 1504, 1505 
 โทรสาร 0 2644 6753 
 เว็บไซต www.nci.go.th 
 สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยช่ือและที่อยูของผูให
ขอเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................ประธานกรรมการ 
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รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาซื้อ 
เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง (Intraoperative Ultrasonography) 

ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส 
1. วัตถุประสงคในการใชงาน 
 ใชตรวจอวัยวะภายในชองทองท่ัวไป  หรือใชรวมขณะทําการผาตัดทางศัลยกรรมท่ัวไป  และงาน
ผาตัดผานกลอง รวมทั้งตรวจอวัยวะต้ืนๆ และระบบหลอดเลือด  
2. คุณสมบัติของแผงควบคุมการทํางาน (Operating Console) 
 2.1 แปนพิมพเปนระบบ International Alphanumeric Keyboard Character Sets  
 2.2 ปุมควบคุมการทํางาน (Control  Panel) เปนระบบไฟเรืองแสง 
 2.3 จอภาพเปนแบบ LCD ขนาด 19 น้ิว สามารถปรับมุมกม เงย และปรับระดับความสงูได 
 2.4 สามารถควบคุมจากระบบจอสัมผัส ( Touch screen ) ท่ีหนาจอของเคร่ืองอัลตราซาวด 
 2.5 สามารถควบคุมการทํางาน ไดจาก remote control แบบไรสาย   
 2.6 สามารถตอหัวตรวจและทําการเลอืกใชงานโดยไมตองถอดเปล่ียนไดพรอมกัน  2 หัวตรวจ
อิเลคทรอนิกสและ 1 หัวตรวจแมคคานิกส  
3. คุณสมบัติและลักษณะท่ัวไปของเคร่ือง (System Architecture) 
 3.1 เปนระบบ Fully Digital Scan Converter พรอมรองรับการใชหัวตรวจท่ีแสดงภาพขนาดกวาง 
360 องศา  
 3.2 ตัวเคร่ืองเปนระบบ  Angular Compound Imaging (ACI) สําหรับลดจุดสญัญาณรบกวน และ 
ประมวลภาพจากมุมท่ีแตกตางกัน เพ่ือเพ่ิมความคมชัดของภาพ 
 3.3 ตัวเคร่ืองเปนระบบ  Automatic Mode Adjustment (AMA) เพ่ือความละเอียดสูงสุดของการ
แสดงภาพ  B-Mode ในขณะการตรวจ  
 3.4 ตัวเคร่ืองเปนระบบ  Motion Compensated Angular Compound  Imaging (MACI) เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพของภาพ โดยใชเทคโนโลยี camera imaging  
 3.5 เปนเคร่ืองตรวจอวัยวะภายในคล่ืนเสียงความถ่ีสงูที่สามารถแสดงภาพชนิดขาว-ดําและ สี  
 3.6 ตัวเคร่ืองตั้งอยูบนฐาน 4 ลอ เคล่ือนยายไดอิสระและสามารถล็อคลอใหหยุดน่ิงได 
 3.7 มีระดับข้ันของการแสดงภาพขาวดํา (Gray Scale) เทากับ 256 ข้ัน 
  3.8 ระดับการขยายสัญญาณของระบบ (System Dynamic Range) เทากับ 170 เดซิเบล 
 3.9 สามารถ Focus Zone ได 25 Transmit Zones ข้ึนอยูกับชนิดของหัวตรวจ และ Receive 
Focus เปนแบบ Continuous Focusing สามารถโฟกัสไดสงูสุด 8 ตําแหนง 
  3.10 คุณสมบัติในการแสดงภาพ (Imaging Display Modes) มีดังน้ี 
   3.10.1 สามารถแสดงภาพแบบ B-Mode  และ Simultaneous B+B Mode 
   3.10.2 สามารถแสดงภาพ B-Mode และ M-Mode พรอมกันไดแบบ ½ ในแนวนอน 
   3.10.3 สามารถแสดงภาพแบบ C (Color Flow Mapping) ได 
  3.10.4 สามารถแสดงภาพแบบ P (Power Doppler) ได 

..................................................................ประธานกรรมการ 
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  3.10.5 สามารถแสดงภาพแบบ D-Mode  ได 
  3.10.6 สามารถแสดงภาพแบบ THI (Tissue Harmonic Imaging) ได  
 3.11 คุณสมบัติการแสดงคาตาง ๆ บนจอภาพ (Image Screen Display) 
  3.11.1 สามารถแสดงช่ือผูปวย, เลขประจําตัว, ช่ือโรงพยาบาล, วันและเวลาท่ีทําการตรวจ, 
หัวตรวจท่ีกําลังใชงานอยูและรูปแบบท่ีทําการตรวจ, Scale บอกระดับความลึกและ Frame Rate (FR) ได 
  3.11.2 มรีะบบการขยายภาพท่ีเปนแบบ Freeze Zoom และ Pan Zoom (Live Zoom) 
  3.12 มีสญัลักษณบอกลักษณะการทํางาน (Body Mark) 
  3.13 สามารถตั้งคําพิมพลวงหนาได (Annotation) เพ่ือสะดวกในการทํางาน 
  3.14 มีอัตราการเคลื่อนไหวของภาพ (Frame Rate) สงูสุด มากกวา 600 Hz โดยเคร่ืองสามารถ
ปรับเองโดยทั้งแบบอัตโนมัต ิ(ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของหัวตรวจ)  และปรับแบบ Manual ได 
  3.15 มีปุมควบคุมระบบ TGC 8 ระดับ 
  3.16 มีแนวเสน (Puncture Line) แสดงบนจอภาพ เพ่ือสะดวกในการใชทําการเจาะช้ินเน้ือ ตาม
ลักษณะชนิดของหัวตรวจ 
  3.17 ตัวเคร่ืองสามารถรองรับการแสดงภาพแบบ  Vector Flow Imaging (VFI) เพ่ือการประเมนิ
ทิศทางและความเร็วของระบบไหลเวียนโลหิต ในทุกทิศทางเปน real time โดยไมข้ึนกับมุมท่ีทําการตรวจ    
  3.18 ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ 
  3.19 มีมาตรฐานสากล  IEC 60601-1 
4. คุณสมบัติของรูปแบบการปฎิบัติงาน (Imaging Parameters) 
 4.1 สามารถปรับระดับ Color Scale conversion  ได 8 ระดับ 
 4.2 สามารถปรับระดับ Doppler Scale conversion  ได 8 ระดับ 
 4.3 สามารถปรับระดับ Gray Scale Conversion ของภาพขาวดําได 20 รูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
ชนดิของหัวตรวจ 
 4.4 ในหัวตรวจ Curved Array, Linear Array สามารถปรับมมุและความกวาง (Angle and Width) 
สําหรับการแสดงภาพได 
5. คุณสมบัติการวัดคาและการรายงานผล (Exam-Specific Measurement and Reports) 
 5.1 การคํานวณและการวัดคาของระบบ Urology มีดังนี ้
  5.1.1 สามารถทําการวัดคาไดดังน้ี 
   - Prostate Volume, Adenoma Volume, Bladder Volume, Kidney 
Volume, Testis Volume ได 
  - Stepsize 
  - Planimetry for Prostate Brachytherapy  
 5.1.2 มรูีปแบบการรายงานผลที่สามารถรายงานผลแบบอัตโนมติัดังนี ้
  - PSA/PSAD entry and Calculation 
  - คาการคํานวณ 
  - Remark 
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 5.2 การวัดและการคํานวณคาสาํหรับการผาตัด (Surgery) ซ่ึงมีการวัดคาดังตอไปน้ี 
 5.2.1 การวัดคา 
 - วัด Volume ไดทุก Organ ในชองทอง 
     - วัด Volume ไดทุก Organ ในระบบทางเดินปสสาวะ 
 5.2.2 รูปแบบการรายงานผลท่ีสามารถรายงานผลอัตโนมัต ิ
 - คาการคํานวณ 
 - Remark  
6. คุณสมบัติการบันทึกภาพและขอมูลรวมท้ังการแสดงภาพ (Image Review, Documentation and 
Storage) 
        6.1 สามารถแสดงภาพ B-Mode ยอนหลงัไดถึง 3000 ภาพ 
        6.2 สามารถแสดงภาพยอนหลงัแบบตอเน่ือง (ภาพเคล่ือนไหว) หรือเลือกดูทีละภาพได 
        6.3 สามารถบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวลงในเคร่ืองได โดยมคีวามจุ 120 Gb. (Hard disk 
120 Gb.) 
        6.4 สามารถเก็บภาพลง DVD และ Thumb Drive ได 
        6.5 สามารถปรับทิศทางการแสดงภาพไดท้ังบน-ลาง , ซาย-ขวา หรือ การแบงภาพเปน 2 ภาพ ได    
ท้ังแนวตั้งและแนวนอน 
7. คุณสมบัติของอุปกรณประกอบการใชงาน 
 7.1 หัวตรวจเพ่ือใชในการตรวจทางหนาทองท่ัวไป (Convex Transducer)  รุน 8820e จํานวน 1 
หัวตรวจ 
         - เปนหัวตรวจชนิดหลายความถ่ี โดยมคีวามถ่ีเทากับ 2.5/3.5/5.0/6.0 MHz. 
  - มีปุมควบคุมการทํางาน (Built-in control Button) ท่ีหัวตรวจ เพ่ือใชหยุดภาพ /แสดงภาพ และ
ส่ังพิมพภาพไปทีเ่คร่ืองพิมพภาพไดจากหัวตรวจ เพ่ือสะดวกในการใชงานในพ้ืนท่ีสะอาดขณะทําการผาตัด 
  - หัวตรวจมอุีปกรณประกอบเพ่ือใชนําทางในการเจาะช้ินเน้ือของอวัยวะได (Biopsy Guide)  
 - หัวตรวจทั้งหมดรวมถึงสายและคอนเนคเตอรสามารถทําการฆาเช้ือ  (Disinfection และ 
Sterilization ) ดวยวิธีการแชหัวตรวจลงในนํ้ายาฆาเช้ือได  
 7.2 หัวตรวจสําหรับใชตรวจขณะทําการผาตัด แบบ T-shape  (T-shaped Intraoperative Transducer) 
รุน 8816 จํานวน 1 หัวตรวจ 
  - เปนหัวตรวจชนิดหลายความถ่ี โดยมคีวามถ่ีเทากับ เทากับ 5.0/7.5/10 MHz. 
  - หัวตรวจสามารถทําการฆาเช้ือ (Disinfection และ Sterilization ) ดวยวิธีการแชหัว
ตรวจและสายทั้งหมดลงในน้ํายาฆาเช้ือได เพ่ือสะดวกในการใชงานในพ้ืนที่สะอาดขณะทําการผาตัด 
 7.3 หัวตรวจสําหรับใชตรวจขณะทําการผาตัดแบบ I-shape ( I-shaped Intraoperative 
Transducer) รุน 8815 จํานวน 1 หัวตรวจ 
  - เปนหัวตรวจชนิดหลายความถ่ี โดยมคีวามถ่ีเทากับ 5.0/7.5/10.0 MHz. 
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  - หัวตรวจมีอุปกรณประกอบเพ่ือใชนาํทางในการเจาะช้ินเนื้อของอวัยวะได (Biopsy Guide) 
และเลือกมุมในการเจาะช้ินเน้ือได 3 มุม และรองรับการใชเข็ม RF (Radio Frequency Ablation) ได 
  - หัวตรวจทั้งหมดรวมถึงสายและคอนเนคเตอรสามารถทําการฆาเช้ือ (Disinfection และ 
Sterilization) ดวยวิธีการแชหัวตรวจลงในนํ้ายาฆาเช้ือได 
 7.4 หัวตรวจเพ่ือใชตรวจ อวัยวะต้ืนๆ และ หลอดเลอืด ( Linear Array Transducer ) รุน 8870
จํานวน 1 หัวตรวจ 
  - เปนหัวตรวจชนิดหลายความถ่ี โดยมคีวามถ่ีเทากับ 9.0/1.20/15.0/18.0 MHz. 
  - มีปุม Built-in Control ท่ีหัวตรวจ เพ่ือทําการ Freeze/Unfreeze และ print ภาพ จาก
เคร่ืองอัลตราซาวดได 
  - หัวตรวจมีอุปกรณประกอบเพ่ือใชนาํทางในการเจาะช้ินเนื้อของอวัยวะได (Biopsy Guide) 
  - หัวตรวจทั้งหมดรวมถึงสายและคอนเนคเตอรสามารถทําการฆาเช้ือ (Disinfection และ 
Sterilization) ดวยวิธีการแชหัวตรวจ ลงในนํ้ายาฆาเช้ือได 
     7.5 หัวตรวจสําหรับตรวจ Peripheral  vascular ,Deep vain ( Linear Array Transducer ) รุน 
8822 จํานวน 1 หัวตรวจ       
                  - เปนหัวตรวจชนิดหลายความถี ่ มขีนาดความถี่อยูในชวงระหวาง 3.5/5.0/7.0/9.0 MHz.                    
      - หัวตรวจทั้งหมดรวมถึงสายและคอนเนคเตอรสามารถทําการฆาเช้ือ  (Disinfection และ 
Sterilization ) ดวยวิธีการแชหัวตรวจลงในนํ้ายาฆาเช้ือได 
   - มีปุมควบคุมการทํางาน (Built-in control Button) ท่ีหัวตรวจ เพ่ือใชหยุดภาพ / แสดง
ภาพ และส่ังพิมพภาพ ไปท่ีเคร่ืองพิมพภาพไดจากหัวตรวจ  เพ่ือสะดวกในการใชงานในพ้ืนท่ีสะอาดขณะทํา
การผาตัด  
                   - หัวตรวจมีอุปกรณประกอบเพ่ือใชนําทางในการเจาะช้ินเน้ือของอวัยวะได (Biopsy Guide)  
 7.6 หัวตรวจใสผานในทอทางหนาทอง (Laparoscopic Transducer) รุน 8666-RF จํานวน 1 หัวตรวจ    
  - เปนหัวตรวจชนิดหลายความถ่ี โดยมคีวามถ่ีเทากับ 5.0/7.5/10.0 MHz. 
  - สวนปลายของหัวตรวจสามารถปรับทิศทางของหัวตรวจไดอยางนอย 4 ทิศทาง คือ บน-ลาง,             
ซาย-ขวา 
  - หัวตรวจสามารถรองรับการใชเข็ม RF ( Radiofrequency ablation) ได 
  - หัวตรวจทั้งหมดรวมถึงสายและคอนเนคเตอรสามารถทําการฆาเช้ือ  (Disinfection และ 
Sterilization ) ดวยวิธีการแชหัวตรวจลงในนํ้ายาฆาเช้ือได 
 7.7 หัวตรวจทางทวารหนกัสาํหรับตรวจตอมลกูหมาก (Transrectal Tri-plane Transducer)  รุน 
8818 จํานวน 1 หัวตรวจ   
   - เปนหัวตรวจ ระบบ  Real-time Simultaneous Biplane  ชนิด MFI ขนาดความถ่ีอยู
ในชวงระหวาง 6.0/ 9.0/ 12.0 MHz. 
     - สามารถแสดงภาพไดสองระนาบพรอมกัน ชนิด Real Time คือ ภาพตัดขวาง ( Transverse 
Plane ) และภาพตัดยาว ( Longitudinal Plane )  และมรีะนาบการสแกนแบบ End-fire Plane แยก
ตางหากเพ่ือใชในตําแหนงบริเวณ Apex ของตอมลกูหมาก 
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    - มีปุมควบคุมการทํางาน (Built-in control Button) ท่ีหัวตรวจ เพ่ือใชหยุดภาพ / แสดง
ภาพ และส่ังพิมพภาพไปที่เคร่ืองพิมพภาพไดจากหัวตรวจ  เพ่ือสะดวกในการใชงานในพ้ืนท่ีสะอาดขณะทํา
การผาตัด 
    - หัวตรวจทั้งหมดรวมถึงสายและคอนเนคเตอรสามารถทําการฆาเช้ือ  (Disinfection และ 
Sterilization ) ดวยวิธีการแชหัวตรวจลงในนํ้ายาฆาเช้ือได 
           - หัวตรวจมอุีปกรณประกอบเพ่ือใชนําทางในการเจาะช้ินเน้ือของอวัยวะได (Biopsy 
Guide) โดยทํามมุกับหัวตรวจและเจาะทะลุผานหัวตรวจข้ึนไปท่ีตอมลกูหมาก 
           - สามารถทําการเจาะช้ินเน้ือโดยเลือกไดถึง 3 ระนาบ ( Transverse , Longitudinal , End-fire 
Plane ) 
 7.8 เคร่ืองสาํรองกําลังไฟฟาแบบตอเนื่อง (UPS) จํานวน 1 เคร่ือง 
 7.9 อัลตราซาวดเจล จํานวน 1 แกลลอน 
        7.10 เคร่ืองพิมพภาพ ขาว-ดํา ยี่หอ Sony จํานวน 1 เคร่ือง 
        7.11 กระดาษพิมพภาพ ยี่หอ Sony จํานวน 5 มวน 
เง่ือนไขเฉพาะ   
 1. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพ ซอมและเปล่ียนอะไหลโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน ของเคร่ือง
เปนเวลา 2 ป นัดถัดจากวันตรวจรับ 
 2. บริษัทฯ จะทําการสงผูมคีวามเช่ียวชาญชํานาญมาแนะนําการใชเคร่ืองจนกวาจะปฏิบัติงานได 
 3. บริษัทฯ มีคูมอืการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุด เม่ือสงมอบเคร่ือง  
 4. เปนผลิตภัณฑทวีปยุโรป หรือทวีปเอเชีย 
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