
 

 
ประกาศ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ         ครุภัณฑ์การแพทย์            ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                             มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 

       เครื่องอัลตราซาวด์ พร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง จ านวน 1 เครื่อง    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่            
ระหว่างเวลา     น. ถึง         น.  ณ                  
                            
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่                 
 
 
 
 
 
 

ผู้สนใจติดต่อ... 
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 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ       
  -           บาท  ได้ที่     ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                      
     ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร                                           
ระหว่างวันที่             ถึงวันที่                       
ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข    ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓     ต่อ  ๑๕๐๔ , ๑๕๐๕              ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่   24   เมษายน พ.ศ. ๒๕๕6 
 

(ลงชื่อ) นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ 
 
 

(นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ) 
ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่             /2556         
การซื้อ        ครุภัณฑ์การแพทย์                  

ตามประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  
ลงวันที่                     

 
         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบันมะเร็งแห่งชาต”ิ มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อ    เครื่องอัลตราซาวด์ พร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง  จ านวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑ .๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๔   แบบสัญญาซื้อขาย   
 ๑.๕   แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)  หลักประกันสัญญา  

 ๑.๖ บทนิยาม   
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗   แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา... 
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   2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   2.6  บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบเล็กทรอนิกสข์อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล   

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

  (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล    
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
   (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  

 ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ ๔.๔ 

 (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

  (๔)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
         (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (6)  บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  
 
 

4. การเสนอราคา... 
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๔.  การเสนอราคา  
    ๔.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

     ๔.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า        90     วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

      ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน      120   วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

      ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ   เครื่องอัลตราซาวด์ พร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง จ านวน 1 เครื่อง    ไปพร้อมเอกสารส่วนที่  ๑ และ
เอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   จะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ  

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน      3    วัน  

**   ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน           -    เพ่ือใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว         
สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ     จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

      ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
               ๔.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่             /2556 ” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่        ระหว่างเวลา      .น.  
ถึงเวลา          น. ณ                  
                                     

                   ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดวันประมูลราคาวันที่            เวลา           

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

 
คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๖ (๑)   
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเม่ือ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน     
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ  ระหว่างการประกวดราคาฯ เพ่ือให้การ
ประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่             

   5,500,000.00 บาท (    ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน ) 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว  
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคา... 



 
 

- 5 - 
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคา 

ทีเ่สนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ     10,000.00     บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 
10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่                
ตั้งแต่เวลา          น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก 005) ให้ทราบต่อไป 

 (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

๕. หลักประกันซอง  
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค   
จ านวน     275,000.00  บาท (      สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน บาทถ้วน    )  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกันตั้งแต่  วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใชอ้ย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕ .๑  เงินสด  
 ๕ .๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 ๕ .๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕ .๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้        
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 
การคืนหลักประกันซอง... 
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 การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    

จะพิจารณาตัดสินด้วย         ราคารวม    
 ๖.๒   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง 
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา 
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เท่านั้น  

 ๖ .๓        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ        
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ          
สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี                 
การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น  

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ              
เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง         
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มี
สิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖ .๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ           
มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

7. การท าสัญญา... 
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๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      เห็นว่าไม่สมควร
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑  ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท า
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ภายใน      ๗       วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ      ๕       ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ         ยึดถือ
ไว้ ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  

  (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)  

  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)  

  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก    

ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  

๘.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ     ศูนย์จุดสองศูนย์ ต่อวัน  

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง   
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   

หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    1    ปี    - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    3   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง  

 ๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
** ๑0.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน      เงินบ ารุง      

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น 
 ๑0.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้

ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
ดังกล่าว 

เข้ามาจากต่างประเทศ... 
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เข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 ๑0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกันซองจ านวน
ร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกันซอง  หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑0.๕     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
วันที่   24   เมษายน พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 

 
 

(นางศิรินันท์  รัตนพงษ์) 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 

 



ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์  
พร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความเป็นมา 
 ด้วยระบบชุดเครื่องผ่าตัดผ่านกล้อง มีการพัฒนาขีดความสามารถ ในระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ระบบ
การจ่ายก๊าซ ระบบส่องสว่าง ที่ดีขึ้นมาก และการผ่าตัดในปัจจุบันมีความซับซ้อน และละเอียดมากขึ้น ป ระกอบ
กับชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องเดิมมีความล้าสมัย และไม่เพียงพอต่อการรักษาที่เพ่ิมมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือท าการตรวจและผ่าตัดรักษา ด้วยระบบวิดีทัศน์ทางศัลยกรรมทั่วไป 
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการดูแล และรักษาผู้ป่วย โดยวิธีการผ่าตัดรักษาผ่านระบบวิดีทัศน์ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น  ผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  
 3. 4 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า   
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
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4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไม่เกิน 120 วัน  

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

7. วงเงินในการจัดหา 
 5,500,000.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละ          
ไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์  เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
 สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท์ 0 2354 7028-33 ต่อ 1504, 1505 
 โทรสาร 0 2644 6753 
 เว็บไซต์ www.nci.go.th 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์  
พร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความต้องการ 
เครื่องอัลตร้าซาวด์ พร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง  มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือท าการตรวจและผ่าตัดรักษา ด้วยระบบวิดีทัศน์ทางศัลยกรรมทั่วไป 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการดูแล และรักษาผู้ป่วย โดยวิธีการผ่าตัดรักษาผ่านระบบวิดีทัศน์ 

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. คุณสมบัติเฉพาะ 

3.1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบห้ิวถือ 
3.1.1 มีชุดระบบการรับส่งคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย ระบบดิจิตอล (Digital Beam Former)  
3.1.2 จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว แยกระดับขาวด าที่ 256 ระดับ 
3.1.3 เครื่องมีอัตราขยายความแตกต่างของสัญญาณไม่น้อยกว่า 72 เดซิเบล (Dynamic Range) 
3.1.4 สามารถเลือกรูป Body Patterns ของ OB/GYN และ Abdomen แต่ละชนิดได้ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด 
3.1.5 ปรับความเร็วกวาดภาพ (Sweep Speed M-Mode) ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 
3.1.6 ปรับอัตราขยายได้ไม่น้อยกว่า 20 dB 
3.1.7 มีหัวตรวจช่องท้อง (สามารถปรับมุมได้  Field of View ไม่น้อยกว่า 65 องศา) 

3.2 ชุดควบคุมสัญญาณภาพ 
3.2.1 มีตัวแปลงสัญญาณภาพเป็นแบบ Full HD 1,920 x 1,080 pixel 
3.2.2 สามารถเลือกการปรับ ค่าชดเชยแสง  (Gain) เมื่อภาพอยู่ในทีม่ื ดจะปรับภาพให้ สว่างขึ้น  

และเมื่อภาพสว่างเกินไป จะปรับลดความสว่างลง โดยเลือกแบบอัตโนมัติ AUTO , แบบปานกลาง    
6 db และสามารถเลือกปิดการท างานที ่0 dB 

3.2.3 แสดงภาพในอัตราส่วน 16:9 เพื่อแสดงพื้นท่ี ที่เหมาะสมในการผ่าตัด 
3.2.4 สามารถเลือกฟังก์ชั่นเพือ่ความเหมาะสมต่อการใช้งานกับเลนส์แต่ละประเภท โดย 

3.2.4.1 File A ส าหรับ lod lends ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10mm (High contrast) 
3.2.4.2 File B ส าหรับ lod lends ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10mm (Highest contrast) 
3.2.4.3 File C ส าหรับ lod lends ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 - 5mm 
3.2.4.4 File D ส าหรับ lod lends ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 - 4mm 
3.2.4.5 File E ส าหรับ Flexible scope มีระบบ anti moire fuction 

3.2.5 ค่าเรโช สัญญาณ ต่อ สัญญาณรบกวน มากกว่าหรือเท่ากับ 54 dB 
3.2.6 ส่งสัญญาณภาพดิจิตอล (Digital Output) แบบ HD-SDI 
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3.2.7 ส่งสัญญาณภาพอนาล็อค (Analog Output) แบบ HD (Y/Pb/Pr), Video และ S-Video  
3.2.8 มีจ านวน CCD ไม่น้อยกว่า RGB 3 X  1/3” ให้รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 พิกเซล 
3.2.9 มีอุปกรณ์เลนส์ ZOOM OBJECTIVE แบบ Parfocal zoom ขนาด 13-32 mm. 
3.2.10 มีปุม่ฟังชั่นทีห่ัวกล้อง ไม่มากกว่าสองปุม่ เพือ่ลดความยุ่งยากในการใช้งาน  
3.2.11 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Medical device directive 93/42/EEC Class1, EN60601-1, 

 BF/CE mark 

3.3 เครื่องก าเนิดแสงชนิดหลอดไฟซีนอน 
3.3.1 เป็นเครื่องให้แสงสว่างเป็นหลอดไฟแบบ Xenon 
3.3.2 ใช้หลอด Xenon ขนาด300 วัตต์ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง อุณหภูมิสีไม่น้อยกว่า 

5600 Kelvin 
3.3.3 มีหน้าจอเรืองแสง (LCD) บอกอายุการใช้งานของหลอดที่ใช้ไปเป็นตัวเลขดิจิตอล ตลอดเวลาที่ใช้งาน 
3.3.4 มีปุ่มปรับระดับความเข้มแสงแบบหมุน 
3.3.5 ได้รับมาตรฐาน EN 60601-1, Class1, CE-mark 

3.4 เครื่องจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าช่องท้อง 
3.4.1 สามารถควบคุมอัตราการจ่ายก๊าซสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/นาท ี
3.4.2 สามารถตั้งความดันในช่องท้องไม่น้อยกว่า 0 – 30 mmHg 
3.4.3 มีหน้าจอแสดงค่าความดัน , อัตราการไหล และจ านวนก๊าซท่ีใช้ไปเป็นตัวเลขดิจิตอลพร้อมทั้ง

บอกสถานะต่างๆ  ของการท างาน 
3.4.4 มีแถบระดับแสดงความดันของก๊าซจากแหล่งจ่าย 
3.4.5 มีปุ่มปรับตั้งค่าศูนย์ของปริมาณก๊าซที่ใช้ไป 
3.4.6 มีระบบอุ่นก๊าซที่ตัวเครื่องก่อนเข้าท้องคนไข้  
3.4.7 ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 60601-1 / IEC 60601-1, EN 60601-1-2 / IEC 60601-1-2 

3.5 เครื่องดูดและฉีดน้ าล้างในช่องท้อง 
3.5.1 เป็นเครื่องที่มีระบบจ่ายน้ าแบบลูกกลิ้งรีดน้ า และมีระบบดูดในเครื่องเดียวกัน  
3.5.2 มีอัตราการจ่ายน้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร ต่อ นาที 
3.5.3 มีอัตราการดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร ต่อ นาที 
3.5.4 ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 60601-1 /  IEC 60601-1, EN 60601-1-2 /  IEC 60601-1-2 

3.6 จอแสดงภาพ 
3.6.1 จอแสดงภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว แบบ LCD  Medical Grade 
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3.6.2 รองรับสัญญาณดิจิตอล ความละเอียดสูง HD-SDI 
3.6.3 มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,200 
3.6.4 ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ (medical grade FDA) 

3.7 เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว และภาพน่ิง ในการผ่าตดัผ่านกล้อง แบบความละเอียดสูง 
3.7.1 มีหน้าจอสี LCD ขนาด 2 ½ นิ้ว แสดงสถานะการท างาน 
3.7.2 มีตัวเก็บความจ าในตัวเคร่ืองภายใน Hard drive ไม่น้อยกว่า 320 GB 
3.7.3 สามารถบันทึกลงตัวเก็บความจ าภายนอกแบบ External USB drive 
3.7.4 หน้าจอปุม่กดเคลือบด้วยวัสดุทีป่้องกันของเหลว 
3.7.5 มีช่องรับสัญญาณภาพแบบ HD-SDI, DVI, S-Video, Composite 
3.7.6 มชี่องสัญญาณภาพต่อสูภายนอก แบบ DVI (RGB, VGA via adapter) 
3.7.7 สามารถบันทึกภาพเคล่ือนไหว รูปแบบ H.264 / MPEG4 (1080 pixel, 720 pixel, NTSC, PAL) 
3.7.8 สามารถบันทึกภาพนิ่ง รูปแบบ JPG, TIFF, BMP, DICOM 
3.7.9 มีช่องต่อสายสัญญาณระบบเครือค่าย LAN 
3.7.10 รองรับช่องสัญญาณ USB 2.0 ความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
3.7.11 มีช่องต่อ Foot switch control ส าหรับส่ังบันทึกภาพเคล่ือนไหว และบันทึกภาพนิ่ง 
3.7.12 ได้รับรับรองมาตรฐาน CE 93/42/EEC, UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,   
          CSA C22.2 No.601.1, E306417, FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS, PSE 

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
4.1 สายน าแสง ขนาด 4.8 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร   จ านวน  2 เส้น 
4.2 สายจ่ายแก๊สชนิดอุ่นแก๊ส Reusable      จ านวน  2 เส้น 
4.3 Fillter กรองแก๊ส        จ านวน  2 ชิ้น 
4.4 สายเครื่องจ่ายน้ า Reusable       จ านวน  2 เส้น 
4.5 ขาแขวนจอภาพ จากเพดาน       จ านวน  1 ชุด 
4.6 หัวอัลตร้าซาวด์ ตรวจช่องท้อง (สามารถปรับมุมได้ไม่น้อยกว่า 65 องศา)  จ านวน  1 ชิ้น 
4.7 เจลส าหรับอัลตร้าซาวด์       จ านวน  1 ขวด 
4.8 เครื่องรักษาระดับแรงดันและส ารองไฟฟ้า     จ านวน  1 เครื่อง 
4.9 กล่องส าหรับใส่หัวกล้องรับภาพระบบวีดีทัศน์      จ านวน  1 กล่อง 

4.9.1 เป็นกล่องท่ีผลิตจากวัสดุ Resilient polymer มีลักษณะโปร่งแสงทัง้กล่อง  
4.9.2 ขนาด 37(L) x15(W) x 7(H) cm 
4.9.3 สามารถท าการปราศจากเชื้อได้ทั้งการนึ่งและการอบด้วยแก๊ส (EO และPlasma) 
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4.9.4 มีซิลิโคน Embomat เพ่ือป้องกันการไหลลื่นของเครื่องมือ 

4.10 กล่องส าหรับใส่สายน าแสง       จ านวน  2 กล่อง 
4.10.1 เป็นกล่องท่ีผลิตจากวัสดุ Resilient polymer มีลักษณะโปร่งแสงทัง้กล่อง  
4.10.2 ขนาด 25(L) x15(W) x 4(H) cm  มีชั้นวางเพิม่อีกหนึ่งชั้นอยู่ภายในกล่อง 
4.10.3 สามารถท าการปราศจากเชื้อได้ทั้งการนึ่งและการอบด้วยแก๊ส (EO และPlasma) 
4.10.4 มีซิลิโคน Embomat เพ่ือป้องกันการไหลลื่นของเครื่องมือ 

5. เงื่อนไขพิเศษและอ่ืนๆ  
5.1 เครื่องต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
5.2 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมติดตั้ง และแนะน าวิธีการใช้

เครื่องให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี   
5.3 กรณีหากมีการยกเครื่องกลับไปซ่อมต้องมีเครื่องส ารองให้ใช้ทดแทน  
5.4 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ชุด 
5.5  ผู้ขายจะด าเนินการติดตั้งเครื่องทั้งระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบไม่ เกิน 
 12 0 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและร่างขอบเขตเอกสารประกวดราคา 

   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ 
 (           นายวุฒิ    สุเมธโชติเมธา        ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (         นางปารณีย์    รัตนภาสุร            ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (             นางทัศนีย์     สุทธ ิ     ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (        นางสาวสนธยา    แก้วรัตน์ ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ           
 (        นางสาวศิวภรณ์     บุญนาค )                เห็นชอบ 
       
  
 
                     (นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ)  
              ผูอ้ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ  
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