
 
 
 
 
 
 

ประกาศ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ         ครุภัณฑ์การแพทย์            ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                             มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 

    เครื่อง Ultrasound Scanner Model 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.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
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    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕4 
 

       (ลงชื่อ) นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่             /2557           
การซื้อ        ครุภัณฑ์การแพทย์                  

ตามประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  
ลงวันที่ ………………………………………….  

 
         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบันมะเร็งแห่งชาต”ิ มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อ    เครื่อง Ultrasound Scanner Model จ านวน 1 เครื่อง   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

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 วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 
3. หลักฐาน... 
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2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน    
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล   

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

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

  (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล      
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ 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)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
  (6) ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ  e-GP ที่ได้รับอนุมัติ 
  (7)  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 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

      ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน      120   วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  
      ๔.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ   
เครื่อง Ultrasound Scanner Model จ านวน 1 เครื่อง    ไปพร้อมเอกสารส่วนที่  ๑ และเอกสารส่วนที่  ๒    
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

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

**   ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน             -    เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ        
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ  จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

      ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
               ๔.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่             /2557 ” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่                               ระหว่างเวลา             น.  
ถึงเวลา                 น. ณ                                                                                   
                                                                                          

                                               ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนด
วันประมูลราคาวันที่                                   เวลา                                 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

 

 

คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๖ (๑)   ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคา      
ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเม่ือแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่
ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน     วันเดียวกัน เว้น
แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆระหว่างการประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประกวด
ราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่             

   3,000,000.00 บาท (         สามล้านบาทถ้วน ) 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
 

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคา... 
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  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

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

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000.00 บาท 
(หกพันบาทถ้วน) 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 าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

๕.  หลักประกันซอง   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค   

จ านวน           150,000.00       บาท (        หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน     ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ า ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 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  
 หลักประกันซองตามข้อนี ้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกัน... 
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  การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณา

ตัดสินด้วย         ราคารวม    
 ๖.๒   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง 
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เท่านั้น  

 ๖ .๓        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี  
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ            
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ          
สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี                 
การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น  

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

 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  หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖ .๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ 
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 
ที่กระท าการ... 
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ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   มีอ านาจที่จะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ

ได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  อาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕  วันท าการของทางราชการ หรือ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      เห็นว่าไม่สมควรจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ภายใน        ๗        วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ      ๕      ของราคาสิ่งของที่
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      ยึดถือไว้ ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  

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 ารุดบกพร่องของสิ่งของ
ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    1    ปี    -  เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   3   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
** ๑0.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน  เงินบ ารุงปี 2557 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น   

10.2 เมื่อสถาบันมะเร็ง... 
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 ๑0.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตก

ลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ 
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

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

 ๑0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน    
ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 
๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑0.๕     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
วันที่     พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(นางศิรินันท์  รัตนพงษ์) 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 



ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง Ultrasound Scanner Model  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความเป็นมา 
 ปัจจุบันกลุ่มงานมะเร็งนรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางนรีเวชและมะเร็งนรีเวช 
มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในประมาณท่ีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (Ultrasound) 
ใช้ส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางนรีเวชและมะเร็งนรีเวชให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะนี้มีการใช้เครื่อง 
Ultrasound ในการตรวจวินิจฉัยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช จ านวน 2 เครื่อง แต่สามารถใช้งานได้จริงเพียง 
1 เครื่อง กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเครื่อง Ultrasound Scanner Model เพื่อให้การ
ดูแลรักษาทางผู้ป่วยนรีเวชและมะเร็งนรีเวชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 ใช้ตรวจอวัยวะภายในเพื่อดูความผิดปกติภายในทางด้านช่องท้อง (Abdomen), หลอดเลือด (Vascular) 
อวัยวะส่วนตื้นต่างๆ (Small parts), สูตินรีเวช (Ob/Gyn) และระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology) 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น  
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6 
 3. 4 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
                                        (      นายปิยวัฒน์    เลาวหุตานนท์ )  

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (       นางสาวอลิสา   ช่วงอรุณ ) (        นางกมลวัลย์   สามณฑา ) 

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (     นางหฤทัย   อัศวกิจธนานนท์ ) (           นายอาทิตย์    สัยวุฒิ ) 
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 3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 แบ่งเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดแนบท้าย 
7. วงเงินในการจัดหา 
 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
หมายเหตุ 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.00 บาท (หกพัน
บาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่
น้อยกว่า 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) 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 ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
                                        (      นายปิยวัฒน์    เลาวหุตานนท์ )  

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (        นางสาวอลิสา   ช่วงอรุณ ) (        นางกมลวัลย์   สามณฑา ) 

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (     นางหฤทัย   อัศวกิจธนานนท์ ) (           นายอาทิตย์    สัยวุฒิ ) 

http://www.nci.go.th/


 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง Ultrasound Scanner Model  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.  ความต้องการ   เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งสามารถท าการตรวจแบบ Doppler 
ได้ พร้อมอุปกรณ์และคุณสมบัติตามข้อก าหนด 
2. คุณลักษณะเฉพาะ  ใช้ตรวจอวัยวะภายในเพื่อดูความผิดปกติภายในทางด้านช่องท้อง (Abdomen),    
หลอดเลือด (Vascular) อวัยวะส่วนตื้นต่างๆ (Small parts), สูตินรีเวช (Ob/Gyn) และระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Urology) 
3. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค  
      3.1 ระบบเครื่อง (System)  

3.1.1 เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่ใช้ระบบ High – Density 
Beamforming หรือ Fully Digital Beamfoming  
3.1.2 สามารถต่อหัวตรวจ (Transducer) เป็นชนิด Multi frequency หรือเป็นแบบ Compound 
Array โดยสามารถเลือกใช้ความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 4 ค่าความถ่ีในหัวตรวจเดียวกัน  
3.1.3 สามารถรองรับหัวตรวจที่มีความถ่ีสูงสุดไม่น้อยกว่า 18 MHz (ขึ้นกับชนิดของหัวตรวจ) 
3.1.4 สามารถต่อหัวตรวจ (Probe) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 3 หัวตรวจ (Active Probe)  
3.1.5 มีระบบ Tissue Harmonic Imaging  เพ่ือท าให้ภาพมี  ความชัดเจน และเพ่ิมความสามารถใน 
การแยกแยะขอบเขตของรอยโรคได้  
3.1.6 มีระบบที่ท าให้ได้ภาพท่ีละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น  
3.1.7 ระยะลึกของภาพเลือกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 33 ซม. (ขึ้นกับชนิดของหัวตรวจ)  
3.1.8 มีระบบในการปรับความคมชัดของภาพแบบอัตโนมัติภายใต้การควบคุมเพียงปุ่มเดียว  (One 
Touch)  
3.1.9 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  

     3.2 ระบบการแสดงภาพอย่างน้อย ดังนี้  
3.2.1 ระบบ B-Mode มีความสามารถ ดังนี้  
         3.2.1.1 มีระดับสีเทาของภาพ (Gray Scale) ไม่น้อยกว่า 256 ระดับ  
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
                                        (      นายปิยวัฒน์    เลาวหุตานนท์ )  

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (       นางสาวอลิสา   ช่วงอรุณ ) (        นางกมลวัลย์   สามณฑา ) 

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (     นางหฤทัย   อัศวกิจธนานนท์ ) (           นายอาทิตย์    สัยวุฒิ ) 
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         3.2.1.2 สามารถท าการปรับค่า Gain เพ่ือความคมชัดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 dB  

          3.2.1.3 อัตราความเร็วในการแสดงภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 Frames/Sec (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ) 
         3.2.1.4 การปรับ STC เป็นแบบ Slide Control หรือ TGC ไม่น้อยกว่า 8 จุด  
         3.2.1.5 สามารถปรับ Gain และ Contrast ได้หลังจาก Freeze ภาพแล้ว  
         3.2.1.6 มีระบบการ Pan และ Zoom ภาพเพ่ือดูรายละเอียดของภาพตามต าแหน่งต่าง ๆ ที่

ต้องการได้ 
         3.2.1.7 สามารถท าการย้อมสีภาพของภาพ B-Mode ให้เป็นสีต่าง  ๆได้เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัย  
3.2.2 ระบบ M-Mode มีความสามารถดังนี้  
       3.2.2.1 สามารถปรับ Gain, Contrast และ Sweep Speed ได้  
       3.2.2.2 ความเร็วของการแสดงภาพ M-Mode (Sweep Speed) สามารถเลือกได้  
3.2.3 ระบบ Spectral Doppler มีความสามารถดังนี้  
      3.2.3.1 มีระบบ PWD (Pulsed-wave Doppler) และ HPRF PWD (High Pulse Repetition 

Frequency)  
      3.2.3.2 สามารถปรับ Contrast หรือ Gain ได้  
      3.2.3.3 สามารถท าการปรับ baseline ได้ทั้งในขณะ Real-time และหลังจากการ Freeze ภาพแล้ว  
      3.2.3.4 สามารถปรับระนาบมุม (Angle Correct) ให้ขนานกับหลอดเลือดได้  
      3.2.3.5 สามารถท าการย้อมสีภาพของภาพให้เป็นสีต่างๆ ได้เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัย 
3.2.4 ระบบ Color Flow มีความสามารถดังนี้  
      3.2.4.1  Color Doppler filter มีระบบการกรองคลื่นสัญญาณรบกวน  

3.2.4.2 การปรับ Baseline สามารถท าได้ทั้งในขณะ Real – Time และภายหลังจากการหยุดภาพ  
           3.2.4.3 มีระบบการกรองคลื่นสัญญาณรบกวนใน Color Doppler filter  

      3.2.4.4  สามารถท าการย้อมสีภาพของภาพ  Doppler Mode ให้เป็นสีต่างๆ  ได้เพ่ือประโยชน์ใน
การวินิจฉัย 

     
 
    

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
                                        (      นายปิยวัฒน์    เลาวหุตานนท์ )  

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (       นางสาวอลิสา   ช่วงอรุณ ) (        นางกมลวัลย์   สามณฑา ) 

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (     นางหฤทัย   อัศวกิจธนานนท์ ) (           นายอาทิตย์    สัยวุฒิ ) 
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3.3 รูปแบบการปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้งานได้อย่างน้อย ดังนี้  

3.3.1 B-Mode, B/B Mode  
3.3.2. M-Mode, B/M-Mode  

 3.2.3 Spectral Doppler (PW, HPRF PW)  
     3.2.4 Color Doppler หรือ Digital color flow 

3.2.5 Triplex Mode หรือ D Simultaneous เป็นแบบ Real – Time พร้อมกันได้  
3.2.6 B-Mode และ Color Doppler หรือ Digital color flow เป็นแบบ Real – Time พร้อมกัน   
3.2.7 สามารถรองรับระบบ Real-time 3D หรือ 4D ได้ในอนาคต  

     3.4 สามารถจัดส่งข้อมูลและภาพของผู้ป่วยเข้าระบบเครือข่าย (Network) ของโรงพยาบาลได้ตามมาตรฐาน  
          DICOM 3.0 ได้อย่างน้อย ดังนี้  

 3.4.1 DICOM Store  
 3.4.2 DICOM Print  
 3.4.3 DICOM Worklist  
 3.4.4 DICOM MPPS  
 3.4.5 DICOM Structure Report  

3.5 ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมการตรวจ (Presets) ได้เอง และสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ เพ่ือความเหมาะสมกับ 
     การใช้งาน และ เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการท างาน  
3.6 มีหน่วยความจ า Cine และ Store Memory ซึ่งมีความจุของหน่วยความจ า ดังนี้  

3.6.1 สามารถ Cine Search and Loop Display ใน B Mode  
3.6.2 มีหน่วยความจ า Cine Memory ไม่น้อยกว่า 256 MB  
3.6.3 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลคนไข้อยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งมี Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 150 GB   

4. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ  
 เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสามารถเลือกใช้กับหัวตรวจชนิดต่างๆ เพ่ือความ
เหมาะสมกับการใช้งานได้  ตัวเครื่องเป็นชนิดมีล้อ  4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้าย  และล็อคล้อได้  ใน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  

 
(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  

                                        (      นายปิยวัฒน์    เลาวหุตานนท์ )  

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (       นางสาวอลิสา   ช่วงอรุณ ) (        นางกมลวัลย์   สามณฑา ) 

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (     นางหฤทัย   อัศวกิจธนานนท์ ) (           นายอาทิตย์    สัยวุฒิ ) 
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4.1 ชุดควบคุมการท างาน (Control Panel)  

4.1.1 มีลูกบอล (Trackball) ที่ใช้ในการควบคุมการท างานหรือมีระบบอื่นที่ดีกว่าพร้อม  
        สวิทซ์เลือกการท างาน ส าหรับฟังก์ชั่นต่างๆตามมาตรฐานของเครื่อง  
4.1.2 ประกอบด้วย Color Touch Command Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว เพ่ือใช้ในการ  
        ควบคุมการใช้งาน  
4.1.3 ชุดแป้นพิมพ์ (Keyboard) ติดตั้งด้านล่างของชุดควบคุม (Control panel) สามารถ  
        กดดึงออกมาใช้งานได้ง่าย หรือติดตั้งอยู่บนชุดควบคุม  

4.2 จอภาพชนิด LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ส าหรับแสดงภาพ สามารถปรับจอหมุน ซ้าย – ขวา
และปรับมุมข้ึน – ลงได้  
4.3 มีหัวตรวจ (Probe) อย่างน้อย ดังนี้  

4.3.1 หัวตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง มีความถ่ีครอบคลุมในช่วง 2 – 5 เมกะเฮิรตซ์หรือกว้างกว่า  
        จ านวน 1 หัวตรวจ  
4.3.2 หัวตรวจอวัยวะภายในช่องคลอด มีความถ่ีครอบคลุมในช่วง 4 - 9 เมกะเฮิรตซ์หรือกว้างกว่า  
        จ านวน 1 หัวตรวจ  

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้  
     5.1 เครื่องจ่ายไฟฟ้าส ารอง (UPS 2 KVA) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 กิโลวัตต์  จ านวน 1 เครื่อง  
     5.2 เครื่องพิมพ์ภาพขาวด าด้วยระบบความร้อน (Black & White Printer)   จ านวน 1 เครื่อง  
     5.3 กระดาษพิมพ์ภาพขาวด า                                                           จ านวน 2 ม้วน  
    5.4 เจลส าหรับใช้กับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง            จ านวน 2 แกลลอน 

6. เงื่อนไขเฉพาะ  
      6.1 ต้องเป็นของใหม่ ผลิตส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน  
      6.2 รับประกันคุณภาพของเครื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (Onsite service) นับถัดจากวันที่รับมอบ    
      6.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ 2 ชุด  
      6.4 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติกเกอร์ของบริษัทแสดงชื่อ  ที่อยู่และโทรศัพท์ติดกับเครื่องสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน  
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
                                        (      นายปิยวัฒน์    เลาวหุตานนท์ )  

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (       นางสาวอลิสา   ช่วงอรุณ ) (        นางกมลวัลย์   สามณฑา ) 

(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ  
 (     นางหฤทัย   อัศวกิจธนานนท์ ) (           นายอาทิตย์    สัยวุฒิ )  



 
- 5 - 

      6.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบัน 
ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  
      6.6 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปอเมริกา หรือทวีปเอเชีย หรือทวีปยุโรป 
      6.7 ผู้ขายจะต้องท าการสอน และฝึกสอนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้  

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 

 
  (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ 
 (       นายปิยวัฒน์    เลาวหุตานนท ์       ) 
 
  (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ  
 (         นางสาวอลิสา    ช่วงอรุณ           ) 
 
  (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (         นางกมลวัลย์     สามณฑา          ) 
 
  (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ  
 (       นางหฤทัย    อัศวกิจธนานนท์ ) 
 
  (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ  

  (           นายอาทิตย์    สัยวุฒิ )  
 
               เห็นชอบ 
 
 
        
                (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ)  
         ผูอ้ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ    ซื้อเครื่อง Ultrasound Scanner Model จ านวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
       
กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช                   ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           3,000,000.00                                           บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  28 กรกฎาคม 2557 
    เป็นเงิน       3,000,000.00               บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ากัด 
     4.2  บริษัท ไลฟ์ วิชั่นส์ จ ากัด 
     4.3  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายปิยวัฒน์       เลาวหุตานนท์           ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ 
     5.2  นางสาวอลิสา     ช่วงอรุณ                  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
                                                                         ดา้นการพยาบาล 
     5.3  นางกมลวัลย์       สามณฑา                ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
                                                                         ดา้นการพยาบาล 
     5.4  นางหฤทัย          อัศวกิจธนานนท์        ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                         ดา้นการพยาบาล 
     5.5  นายอาทิตย์        สัยวุฒิ                    ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา  
 

.................................................................ประธานกรรมการ 
 (    นายปิยวัฒน์    เลาวหุตานนท์ )  

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (      นางสาวอลิสา  ช่วงอรุณ   )  (      นางกมลวัลย์   สามณฑา   )  
 

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (    นางหฤทัย   อัศวกิจธนานนท์ )  (        นายอาทิตย์   สัยวุฒิ )  
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