เรื่อง

ประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound) จานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น. ณ
และกาหนดเสนอราคาในวันที่

ตั้งแต่เวลา

น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อ...

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 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)
ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
การซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์
ตามประกาศ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลงวันที่
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สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงUltrasound)
(
จานวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑
.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔
แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕
แบบหนังสือค้าประกัน
(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 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ศาลไทย
ยอมขึ้น
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา...

-22.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒

ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
4. การเสนอราคา...

-3๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซืด้อ้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
90 วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 150 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอี
คุณลักยษณะเฉพาะ
ด
ของ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สUltrasound)
ูง (
จานวน 1 เครื่อง ไปพร้อมเอกสาร
ส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะยึด
ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอานาจ
ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน.....-.......เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
* ๔.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔. 7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/2557
” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่
ระหว่างเวลา
.น.
ถึงเวลา
น. ณ
ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดวันประมูลราคาวันที่
เวลา
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ...
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เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯเพื่อให้การ
ประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
4,000,000.00 บาท (
สี่ล้านบาทถ้วน
)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคา...
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง
LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา
ทีเ่ สนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกราคาที
ส์ ่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่
ตั้งแต่เวลา
น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก 005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน 200,000.00 บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้
ประกัาน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้ อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕ .๑ เงินสด
๕ .๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕ .๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าทราบแล้
งๆ
ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ๑.๕
ในข้อ(๑)
๕ .๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง...
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ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้
๒ อหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัเว้้นนแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เท่านั้น
๖ .๓
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มี
สิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖ .๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7. การทาสัญญา...

-7๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
อาจจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เห็นว่าไม่สมควร
จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใน ๗
วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕
ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ยึดถือ
ไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัดันงระบุในข้อ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ

ศูนย์จุดสองศูนย์

ต่อวัน

๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชารุดบกพร่อง
๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
** ๑0.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน เงินบารุงปี 2557
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น
๑0.๒ เมื่อ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้
ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของ
ดังกล่าว

เข้ามาจากต่างประเทศ...

-8เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่
กาหนดใน ข้อ ๔.9 (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกันซองจานวน
ร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี )
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑0.๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕6

(นาง นักวิชาการพัสดุชานาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซือ้ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จานวน 1 เครื่อง
งาน
งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงาน/ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4,000,000.00
บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน
4,000.000.00
บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จากัด
4.2 บริษัท ไลฟวิชั่น จากัด
4.3
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางศราวรรณ
บุญลิขิต
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ด้านเวชกรรม สาขารังสีรักษา
5.2 นางกนกวรรณ
ลายประดิษฐ์ ตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
ด้านบริการทางวิชาการ
5.3 นางสาวเนตรชนก สมสมัย
ตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
5.4 นายฐานวัฒน์
หิรัญพงษ์วัฒนา ตาแหน่ง นายช่างเทคนิคชานาญงาน
5.5 นางสาวณัฐธิดา
บัววารี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานสานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา
ลงชื่อ ................................................................ ประธานกรรมการ
(
นางศราวรรณ บุญลิขิต
)
ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
(
นางกนกวรรณ ลายประดิษฐ์ )
ล

งชื่อ ................................................................. กรรมการ
( นางสาวเนตรชนก สมสมัย

)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
(

นายฐานวัฒน์

หิรัญพงษ์วัฒนา

)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
(

นางสาวณัฐธิดา บัววารี

)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
(Diagnostic Ultrasound Machine) ชนิด Color Doppler
1. ความต้องการ เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Color Doppler Ultrasound)
ระบบ Fully Digital แบบ High-Density Beam forming พร้อมอุปกรณ์และคุณสมบัติตามข้อกาหนด
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการหาตาแหน่งของก้อนมะเร็ง ในการเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยารวมทั้ง ใช้
ในการตรวจอวัยวะภายในเพื่อดูความผิดปกติภายในทางด้าน ช่องท้อง (Abdomen), หลอดเลือด(Vascular), นรีเวช
(Gyn), ทางเดินปัสสาวะ (Urology), เต้านม (Breast), ไทรอยด์ (Thyroid) และอวัยวะส่วนตื้นอื่นๆ (Small Part)
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1. เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบ
High-Density Beam forming
หรือ Fully Digital Beam former สามารถเลือกใช้กับหัวตรวจชนิดต่างๆเพื่อความเหมาะสมการใช้งานได้
3.2. ชุดควบคุม (Control Panel) ประกอบด้วย Color Touch Control Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้งานและสามารถปรับตาแหน่งขึ้น – ลงได้ตามตาแหน่งที่เหมาะสม
3.3. ชุดแป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อใช้สาหรับกรอกข้อมูล
3.4. จอแสดงภาพ (Monitor) เป็นชนิด High-Definition มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว สามารถให้ความคมชัดและ
รายละเอียดของภาพสูง, สามารถหมุนจอไปทางซ้าย - ขวา, สามารถปรับจอสูง-ต่าได้และปรับระดับมุมของ
จอภาพได้ตามต้องการ
3.5. เครื่องเป็นชนิดที่มีล้อ 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายไปมาสะดวกและสามารถล็อคล้อให้หยุดนิ่งได้
3.6. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 – 240 โวลท์ 50 เฮิร์ท
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1. หัวตรวจ (Transducer) เป็นชนิด Multi Frequency โดยสามารถเลือกใช้ความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 4
ค่าความถี่ในหัวตรวจเดียวกันพร้อมแสดงค่าความถี่ที่จอภาพได้ (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ)
4.2. สามารถต่อหัวตรวจ (Probe) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 4 หัวตรวจ (Active Probe)
4.3. มีระบบ ApliPure, ApliPure Plus หรือ Cross X Beam ซึ่งเป็นการเพิ่มมุมของสัญญาณในแนวทแยง
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-24.4. มีระบบ Differential Harmonic Imaging หรือ Coded Harmonic Imaging เพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพ
4.5. มีระบบ Precision Imaging หรือ SRI (Speckle Reduction) ที่ช่วยลด Artifact และ Noise ต่างๆ
4.6. มีระบบ 2D Image Optimization ในการปรับความคมชัดของภาพแบบ Automatic ภายใต้การควบคุม
เพียงปุ่มเดียว (One Touch)
4.7. มีระบบ Spectrum Doppler Optimization ในการปรับ Velocity Range และ Base Line
แบบ Automatic ภายใต้การควบคุมเพียงปุ่มเดียว (One Touch)
4.8. มี Mode ที่ใช้สาหรับดูการไหลเวียนของเลือดแบบ Advanced Dynamic Flow (ADF) หรือ B - Flow
เพื่อใช้ในการดู Flow ในเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กได้
4.9. สามารถทาเทคนิคในการแสกน (Scanning Methods) ได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้
- Convex Scan
- Linear Scan
- Sector Scan
4.10. สามารถแสดงระบบการตรวจภาพแบบ Trapezoid Scan หรือ Virtual Convex เพื่อเพิ่มมุมการ Scan
ในหัวตรวจ Linear ให้กว้างขึ้น (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ)
4.11. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลคนไข้อยู่ภายในตัวเครื่อง ซึ่งมี Hard Disk มีความจุไม่น้อยกว่า 150 GB
4.12. มีระบบการเชื่อมต่อ Network แบบมาตรฐาน DICOM 3
4.13. สามารถบันทึกข้อมูลคนไข้ลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลชนิด CD-R และ DVD ได้โดยเครื่องที่ติดตั้งมา
จากโรงงานผู้ผลิต
4.14. มีหน่วยความจา Cine Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
4.15. มีคุณสมบัติใน B-Mode ไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
4.15.1 ระยะลึกในการตรวจสามารถตรวจได้ลึกสุดไม่น้อยกว่า 33 เซนติเมตร (ขึ้นกับหัวตรวจ)
4.15.2 อัตราความเร็วในการแสดงภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 Frames/Sec (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ)
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-34.15.3 สามารถทาการปรับค่า Gain เพื่อความคมชัดได้ไม่น้อยกว่า 90 dB
4.15.4 สามารถทาการย้อมสีภาพของภาพ B – Mode ให้เป็นสีต่างๆได้เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย
4.16 มีคุณสมบัติใน M-Mode ไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
4.16.1 ใน M – Mode Sweep Speed สามารถทาการปรับระดับความเร็วในการแสดงภาพได้
4.16.2 ใน M – Mode Gain สามารถทาการปรับค่า Gain เพื่อความคมชัดได้
4.16.3 สามารถปรับ Edge Enhancement เพื่อเพิ่มความคมชัดในส่วนบริเวณขอบของภาพได้
4.17 มีคุณสมบัติใน Doppler Mode ไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
4.17.1 Doppler Scan สามารถแสดงภาพ B-Mode และ Doppler-Mode พร้อมกันได้ในลักษณะของ
ภาพ Real Time และแสดงภาพ Doppler – Mode แบบเต็มจอได้
4.17.2 สามารถปรับ Filter ได้เพื่อให้ได้ภาพ Spectrum Doppler ที่คมชัด
4.17.3 สามารถทาการปรับ Baseline ได้ทั้งในขณะ Real-Time และหลังจากการ Freeze ภาพ
4.17.4 สามารถทาการย้อมสีภาพของภาพ Doppler Mode ให้เป็นสีต่างๆได้เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย
4.18 มีความสามารถใน Color Doppler ไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
4.18.1 Color Doppler Baseline การปรับ Baseline สามารถทาได้ทั้งในขณะ Real-Time, ภายหลังจาก
การหยุดภาพ (Frozen) และยังสามารถปรับได้ใน Cine Memory
4.18.2 สามารถปรับระดับการกาจัดสัญญาณรบกวนได้ (Color Filter)
5 อุปกรณ์ประกอบเครื่องอัลตราซาวด์
5.1 หัวตรวจสาหรับตรวจช่องท้อง
จานวน
1
หัวตรวจ
5.2 หัวตรวจสาหรับตรวจเต้านมหรืออวัยวะส่วนตื้นอื่นๆ
จานวน
1
หัวตรวจ
5.3 เครื่องบันทึกภาพลงบนกระดาษขาวดา (B&W Printer)
จานวน
1
เครื่อง
5.4 Barcode scanner พร้อมขาตั้งหรืออุปกรณ์จับยึด
จานวน
3
ชุด
5.5 เครื่องสารองแรงดันไฟฟ้า (Ups) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 kVA จานวน
1
ชุด
5.6 กระดาษสาหรับบันทึกภาพขาวดา
จานวน
12
ม้วน
5.7 Ultrasound Gel
จานวน
6
ลิตร
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-46 เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
6.2 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องและอุปกรณ์ประกอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่ส่งมอบ
6.3 ผู้ขายรับรองว่ามีอะไหล่ขายในราคาท้องตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.4 ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจาหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
6.5 ผู้ขายต้อง ส่งผู้เชี่ยวชาญมาทาการปรับแต่งเครื่องเพื่อได้ภาพที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมแก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปเอเชียหรือทวีปอเมริกา
คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
(ลงชื่อ) ......................................................................ประธานกรรมกา
(

(นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ)
ผูอ้ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

