
 

 

 

 
ประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

 เรื่อง   ประกวดราคาจ้าง    ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC SLIDING DOOR)  
 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ  
(AUTOMATIC SLIDING DOOR  จ านวน 5 ชุด    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000,000.00           บาท  
(สามล้านบาทถ้วน) 

 ผู้มีสิทธิเสนราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว 
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ            
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
 5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่                             
ระหว่างเวลา              น. ถึง              น.  ณ                                                     
                                                                                                                      
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่                            
 
 
 
 

ผู้สนใจติดต่อ... 
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 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ที่                
                                                                                                                      
ระหว่างวันที่                                     ถึงวันที่                                                    
ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐-๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
 ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕   ในวันและเวลาราชการ 

       ประกาศ ณ วันที่   9   พฤศจิกายน  2553 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่             /2557  
การจ้าง    ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC SLIDING DOOR   

ตามประกาศ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
ลงวันที่            

 
          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ        ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ” มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้าง  ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC SLIDING DOOR จ านวน 5 ชุด   
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.4 แบบสัญญาจ้าง  
 ๑.5 แบบหนังสือค้ าประกัน  
   (๑) หลักประกันซอง       
 (๒) หลักประกันสัญญา  
 ๑.6 บทนิยาม  
 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 ๑.7  แบบบัญชีเอกสาร  
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  

 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง   
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.6 
 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 
 

 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคล... 
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 2.6   บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 2.7  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 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 าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส 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 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
 (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  (5) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ  e-GP ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว  
 (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.7 (๑)  

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (1.1) 
 (2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 ( 3) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
 ( 4) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
 (5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ( 6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.7 (๒)  

4. การเสนอราคา... 
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 ๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน 
 ๔.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า      90    วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน                  
    150      วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
ให้เริ่มท างาน 
 ๔.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่            /255 7” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ ในวันที่                        ตั้งแต่เวลา            น. ถึงเวลา              น.   
ณ                      
                                              

    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

    คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย 
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.6 (๑)   
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

    หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง        
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.6 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและ       สถาบันมะเรง็แห่งชาติ             
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

 

 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา... 

 



 

 

- 4 - 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประสงค์ จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่   
   3,000,000.00    บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
 (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย   
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 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 และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  6,000.00  บาท 
(หกพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคา... 
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 (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.......................ตั้งแต่เวลา..................น.   
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
 (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ     
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

  ๕. หลักประกันซอง  
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค     

จ านวน      150,000.00    บาท (   หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน    ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกัน
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

๕.๑ เงินสด 
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก ่       สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ   โดยเป็นเช็คลงวันที่    

ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.5 (๑) 
๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.5 (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามข้อนี้         สถาบันมะเรง็แห่งชาติ      จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้         สถาบันมะเรง็แห่งชาติ   

จะพิจารณาตัดสินด้วย      ราคารวม   
   ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น 
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ         
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เท่านั้น 

6.3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ... 
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   ๖.๓         สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ    สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา 
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ        
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   

    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 

   ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    มีสิทธิ     
ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง         
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิ
เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า    
การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา  
รายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   มีสิทธิ     
ที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ      
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว และ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7. การท าสัญญาจ้าง... 
 



 
 

- 7 - 

  ๗. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.4 กับ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ภายใน     7    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ     5     ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.5 (๒) 
   ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.5 (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็น    1   งวด เมื่อสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ท าการตรวจรับงานและปรากฏว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน    
ตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ 

 ๙. อัตราค่าปรับ  
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑2 จะก าหนดในอัตราร้อยละ       ศูนยจ์ุดหนึ่งศูนย ์  
ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า      2     ปี      -    เดือน นับถัดจากวันที่    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้รับมอบงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     5  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง 

 ๑1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 ๑1.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก    เงินบ ารุงปี 2557                     
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าจ้างแล้วเท่านั้น    
 ราคากลางของงาน จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC SLIDING DOOR   
 จ านวน 5 ชุดในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000,000.00 บาท              
(สามล้านบาทถ้วน) 
 

11.2 เมื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ... 
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 ๑1.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน า
สิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑1.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ        สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  
ข้อ ๔.6 (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น        สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ
๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑1.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง         สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   จะริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑1.๕      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนด     
ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
 ในระหว่างระยะเวลา การจ้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
         
 
 
 
 



 
 

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ  
(AUTOMATIC SLIDING DOOR) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความเป็นมา 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นสถาบันทางการแพทย์ มีภารกิจในการรักษาผู้ป่วย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ในการบริการ และเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เดิม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน   
ท าให้สภาพช ารุดทุดโทรม  

 เนื่องจากทางกลุ่มงานศัลยศาสตร์มีห้องผ่าตัดเปิดให้บริการผ่าตัด ทั้งในเวลาและนอกเวลาปกติและ
ฉุกเฉิน ท าให้โครงสร้างของบานประตูห้องผ่าตัดแต่ละห้อง ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า 13 ปี ใช้ส าหรับ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่าตัดย้าย เข้า-ออก เริ่มมีการช ารุดเสียหาย โดยบานประตูมีรอยแตกร้าวบางจุด ไม่สามารถ 
ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพท าให้การเปิด-ปิด เพื่อน าผู้ป่วย เข้า-ออก ไม่สะดวก เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการและเพ่ิมโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากการเปิด-ปิด บานประตูที่ต้องใช้มือสัมผัส 
ดังนั้นบานประตูเลื่อนอัตโนมัติภายในห้องผ่าตัดแต่ละห้อง ท าให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้ป่วย และช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยการสัมผัสให้
น้อยลง ทั้งนี้เพ่ือทดแทนประตูเดิมท่ีเสื่อมสภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค์ 

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ส าหรับเข็นผู้ป่วยเข้า – ออก เพ่ือทดแทนประตูเดิมท่ีเสื่อมสภาพ และเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพในการบริการผู้ป่วยในห้องผ่าตัดให้มีคุณภาพสูงสุด และเป็นการยกระดับห้องผ่าตัดให้มีความทันสมัย 

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 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ     )  

(ลงชื่อ).................................. ............................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ  
  (      นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  (          นายชินกร    นารัตน์   )  
 

(ลงชื่อ).................................................... ..........กรรมการ (ลงชื่อ)................................................... ..........กรรมการ 
  (   นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  (       นางสาววนิดา   ชัยรัตน์ )  
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 3. 4 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 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 1 50 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
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 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
 (       นายอาคม    ชัยวีระวัฒนะ     )  

(ลงชื่อ).................................. ............................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ  
  (      นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  (          นายชินกร    นารัตน์   )  
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  (   นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  (       นางสาววนิดา   ชัยรัตน์ )  
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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  
 (        นายอาคม    ชัยวีระวัฒนะ )  

(ลงชื่อ).................................. ............................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ  
  (      นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  (          นายชินกร    นารัตน์   )  
 

(ลงชื่อ).................................................... ..........กรรมการ (ลงชื่อ)......................................................... ....กรรมการ 
  (   นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  (       นางสาววนิดา   ชัยรัตน์ )  

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


 
 

 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC 

SLIDING DOOR) จ านวน 2 บาน 

1. คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นประตูส าหรับทางเข้าห้องผ่าตัดหลัก (Main Door) ออกแบบเพื่อส าหรับใช้งานส าหรับห้องผ่าตัด

เป็นประตูบานเลื่อนเดี่ยวแบบบานปิดผนึกแน่นชนิด Hermetic Seal พร้อมระบบกลไกควบคุมการเปิด/ปิด 
ขอบประตูทั้ง 4 ด้านติดตั้งแผ่นยาง (Rubber Seal) ตลอดแนว พร้อมอุปกรณ์ยึดจับประตู พร้อมระบบความ
ปลอดภัยป้องกันประตูปิดทับเมื่อมีสิ่งกีดขวาง 
2. คุณลักษณะเฉพาะ 

1.1. ระบบเปิด/ปิด ประตูควบคุมด้วยระบบ Micro Processor พร้อมสวิทช์ควบคุมแบบไม่ต้องสัมผัส 
(Switch without contact) ทั้งด้านในและด้านนอกห้องผ่าตัด 

1.2. สามารถควบคุมความเร็วในการเปิดประตูได้อย่างน้อย 0.4 ถึง 1 เมตรต่อวินาที 
1.3. สามารถควบคุมความเร็วในการปิดประตูได้อย่างน้อย 0.1 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาที 
1.4. สามารถควบคุมแรงดันในการเปิดประตูได้อย่างน้อย 3.3 ถึง 35Nm 
1.5. สามาถควบคุมแรงดันในการปิดประตูได้อย่างน้อย 3.3 ถึง 25Nm 
1.6. มีระบบป้องกันความปลอดภัยในกรณีมีสิ่งกีดขวางระหว่างการเปิด/ปิดประตู ประตูจะหยุดและท า

การเปิด หรือ ปิดประตูใหม่อีกครั้ง 
1.7. ขอบของบานประตูแต่ละบานท าด้วยวัสดุ Aluminium ผิวบานประตูปิดทับด้วย High Pressure Laminate 

พร้อมช่องกระจกมองชนิดกันรังสี ขนาดกว้างอย่างน้อย 60 เซนติเมตร สูงอย่างน้อย 40 เซนติเมตร 
1.8. ชุดควบคุมการเปิด/ปิดประตูมีฝาครอบเพื่อป้องกันฝุ่นท าจากวัสดุ Aluminium 
1.9. ฝาครอบชุดควบคุมรางเลื่อน สามารถเปิดค้างได้เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษาระบบ โดยไม่ต้อง

ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ช่วย 
2.10ในกรณีที่ชุดควบคุมการเปิด/ปิดประตูช ารุดสามารถเปิด/ปิดประตูด้วยมือได้ 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
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2. คุณสมบัติทางเทคนิค 
2.1. บานประตูมีความกว้างอย่างน้อย    160 เซนติเมตร 
2.2. บานประตูมีความสูงอย่างน้อย    210 เซนติเมตร 
2.3. ชุดกลไกเปิด/ปิดประตูใช้กระแสไฟไม่เกิน   500 วัตต์ 
2.4. ชุดกลไกเปิด/ปิดประตูมีความสูงไม่เกิน   185 มิลลิเมตร 
2.5. ชุดกลไกเปิด/ปิดประตูมีความหนาออกจากผนังไม่เกิน 201 มิลลิเมตร 
2.6. กรอบของบานประตูมีความหนาไม่เกิน   38 มิลลิเมตร 
2.7. มอเตอร์ชุดควบคุมใช้แรงดันไฟอย่างน้อย   40 Vcc 
2.8. สามารถป้องกันเสียงได้ไม่น้อยกว่า   50 dB 
2.9. แสดงเอกสารผ่านการรับรองมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้  

2.9.1. CE 
2.9.2. EN60335-1 
2.9.3. EN 50081-1 
2.9.4. EN50082-2 
2.9.5. EN 1026 
2.9.6. French Test Report CSTB 

3. รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
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ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC 
SLIDING DOOR) จ านวน 3 บาน 

1. คุณลักษณะท่ัวไป  

 เป็นประตูส าหรับทางเข้าห้องผ่าตัดหลัก (Main Door) ออกแบบเพื่อส าหรับใช้งานส าหรับห้องผ่าตัด
เป็นประตูบานเลื่อนเดี่ยวชนิดบุตะก่ัวหนา 2 มม. เพ่ือป้องกันรังสี แบบบานปิดผนึกแน่นชนิด Hermetic Seal 
พร้อมระบบกลไกควบคุมการเปิด/ปิด ขอบประตูทั้ง 4 ด้านติดตั้งแผ่นยาง (Rubber Seal) ตลอดแนว พร้อม
อุปกรณ์ยึดจับประตู พร้อมระบบความปลอดภัยป้องกันประตูปิดทับเมื่อมีสิ่งกีดขวาง 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
  ระบบเปิด/ปิด ประตูควบคุมด้วยระบบ Micro Processor พร้อมสวิทช์ควบคุมแบบไม่ต้องสัมผัส 

(Switch without contact) ทั้งด้านในและด้านนอกห้องผ่าตัด 
2.1 สามารถควบคุมความเร็วในการเปิดประตูได้อย่างน้อย 0.4 ถึง 1 เมตรต่อวินาที 
2.2 สามารถควบคุมความเร็วในการปิดประตูได้อย่างน้อย 0.1 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาที 
2.3 สามารถควบคุมแรงดันในการเปิดประตูได้อย่างน้อย 3.3 ถึง 35Nm 
2.4 สามารถควบคุมแรงดันในการปิดประตูได้อย่างน้อย 3.3 ถึง 25Nm 
2.5 มีระบบป้องกันความปลอดภัยในกรณีมีสิ่งกีดขวางระหว่างการเปิด/ปิดประตู ประตูจะหยุดและท าการ 
     เปิดหรือปิดประตูใหม่อีกครั้ง 
2.6 ขอบของบานประตูแต่ละบานท าด้วยวัสดุ Aluminiumผิวบานประตูปิดทับด้วย High Pressure  
     Laminate พร้อมช่องกระจกมองชนิดกันรังสี ขนาดกว้างอย่างน้อย 60 เซนติเมตร สูงอย่างน้อย  
     40 เซนติเมตรชนิดป้องกันรังสี 
2.7 ชุดควบคุมการเปิด/ปิดประตูมีฝาครอบเพื่อป้องกันฝุ่นท าจากวัสดุ Aluminium 
2.8 ฝาครอบชุดควบคุมรางเลื่อน สามารถเปิดค้างได้เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษาระบบ โดยไม่ต้องใช้ 
     เครื่องมือต่าง ๆ ช่วย 
2.9 ในกรณีที่ชุดควบคุมการเปิด/ปิดประตูช ารุดสามารถเปิด/ปิดประตูด้วยมือได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
 (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ     )  

(ลงชื่อ).................................. ............................กรรมการ  (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ  
  (      นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  (          นายชินกร    นารัตน์   )  
 

(ลงชื่อ).................................................... ..........กรรมการ (ลงชื่อ).................................................... .........กรรมการ 
  (   นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  (       นางสาววนิดา   ชัยรัตน์ )  
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3. คุณสมบัติทางเทคนิค 
3.1 บานประตูมีความกว้างอย่างน้อย    160 เซนติเมตร 
3.2 บานประตูมีความสูงอย่างน้อย    210 เซนติเมตร 
3.3 ชุดกลไกเปิด/ปิดประตูใช้กระแสไฟไม่เกิน   500 วัตต์ 
3.4 ชุดกลไกเปิด/ปิดประตูมีความสูงไม่เกิน   185 มิลลิเมตร 
3.5 ชุดกลไกเปิด/ปิดประตูมีความหนาออกจากผนังไม่เกิน 201 มิลลิเมตร 
3.6 กรอบของบานประตูมีความหนาไม่เกิน   38 มิลลิเมตร 
3.7 มอเตอร์ชุดควบคุมใช้แรงดันไฟอย่างน้อย   40 Vcc 
3.8 สามารถป้องกันเสียงได้ไม่น้อยกว่า    50 dB 
3.9 ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้  

3.9.1 CE 
3.9.2 EN60335-1 
3.9.3 EN 50081-1 
3.9.4 EN50082-2 
3.9.5 EN 1026 
3.9.6 French Test Report CSTB 

4. รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 
 

  (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ 
 (         นายอาคม     ชัยวีระวัฒนะ        ) 
 

  (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ  
 (         นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์          ) 
 

  (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (           นายชินกร     นารัตน ์         ) 
 

  (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ                    อนุมัติ 
 (      นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา )                              
 

  (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ             
 (           นางสาววนิดา   ชัยรัตน์ )                    
             (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ)  
     ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ     จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC SLIDING DOOR) จ านวน 5 ชุด  
      ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มงาน/ฝ่าย    ศัลยศาสตร์                               ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร           3,000,000.00                                           บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  9 กันยายน 2557 
    เป็นเงิน       3,000,000.00               บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ที.เทรดดิ้ง อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต 
     4.2  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด 
     4.3  
5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายอาคม          ชัยวีระวัฒนะ           ต าแหน่ง   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม 
                                                                          สาขาศัลยกรรม 
     5.2  นายระวิศักดิ์       จันทร์วาสน์             ต าแหน่ง   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม 
                                                                          สาขาศัลยกรรม 
     5.3  นายชินกร           นารัตน์                  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
     5.4  นายฐานวัฒน์       หิรัญพงษ์วัฒนา        ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
     5.5  นางสาววนิดา       ชัยรัตน์                  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 

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

.................................................................ประธานกรรมการ 
 (      นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ     )  

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (     นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  (        นายชินกร    นารัตน์   )  
 

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (   นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  (       นางสาววนิดา   ชัยรัตน์ )  
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