เรื่อง

ประกาศ
กรมการแพทย์
.
ประกวดราคาซื้อ เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy) จานวน 1 เครื่อง
.
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น. ณ
และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่

ผู้สนใจติดต่อ...
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ในราคาชุดละ
บาท ได้ที่
ฝ่ายพัสดุและบารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
.
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
.
ระหว่างวันที่
ถึงวันที่
.
ตั้งแต่เวลา ๐ 8.3๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข
๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ต่อ ๑๕๐๔ , ๑๕๐๕
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕4
(ลงชื่อ) นายธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/2558
การซื้อ เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy)
ตามประกาศ
กรมการแพทย์
ลงวันที่
.
กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรมการแพทย์”
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy)
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 ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ศาลไทย
ยอมขึ้น
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือ...
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รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีนิยตนิ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) สาเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางที่ได้รับอนุมัติแล้ว
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒

ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 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...
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๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
90 วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอี
คุณลักษณะเฉพาะของ
ยด
เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy) จานวน 1 เครื่อง ไปพร้อมเอกสาร
ส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมการแพทย์ จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผู้มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
** ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน
เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้
จะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว
จะคืน
ให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/2558 ” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่
ระหว่างเวลา
น.
ถึงเวลา
น. ณ
ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ กาหนด
วันประมูลราคาวันที่

เวลา

เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ...
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แต่ละรายว่า
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ กรมการแพทย์ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่
ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน วันเดียวกัน เว้น
แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ระหว่างการประกวดราคาฯ

๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
3,500,000.00 บาท (
สามล้านห้าแสนบาทถ้วน
)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิและภาษี
่ม
อื่นๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคา...
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง
LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า .
. 7,000.00
บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 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) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน
175,000.00 บาท (
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้า ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕ .๑ เงินสด
๕ .๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมการแพทย์ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕ .๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าทราบแล้
งๆ
ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ๑.๕
ในข้อ(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้
กรมการแพทย์ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์...
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๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมการแพทย์ จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้๒อ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั
เว้น้ แต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ กรมการแพทย์ เท่านั้น
๖ .๓
กรมการแพทย์
สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมการแพทย์
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ
กรมการแพทย์
มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรมการแพทย์ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕
กรมการแพทย์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมการแพทย์ .
เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
กรมการแพทย์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิ
เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖ .๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่กระทาการ...

-7ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
กรมการแพทย์ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ กรมการแพทย์ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรมการแพทย์ อาจจะพิจารณา
จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือ กรมการแพทย์
เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลง
เป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ กรมการแพทย์ ภายใน
๗
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กรมการแพทย์ ยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมการแพทย์ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ) โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
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 จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของ
ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทาการ) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
** ๑0.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินบริจาคสมทบทุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กรมการแพทย์ได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อสถาบันมะเร็ง...
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กรมการแพทย์ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ กรมการแพทย์
แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น
กรมการแพทย์ จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕
ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กรมการแพทย์ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗
กรมการแพทย์
จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑0.๕ กรมการแพทย์
มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy) จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ความเป็นมา
เนื่องด้วยขณะนี้เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ ซึ่งใช้งานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์สาหรับ
หาตาแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมและเครื่องอุลตร้าซาวด์ของงานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ระบบควบคุมแรงดันสุญญากาศ (vacuum system)
ในการดูดชิ้นเนื้อเต้านมเกิดชารุด และไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว เนื่องจากผู้ผลิตได้ผลิตเครื่องรุ่นใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า และยกเลิกการสารองอะไหล่ไปแล้ว ทางกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์จึงไม่
สามารถให้บริการเจาะตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมและการใส่สายกาหนดตาแหน่งของก้อนมะเร็ง (Localization)
ด้วยเครื่องชนิดนี้ให้กับงานศัลยกรรมเต้านมได้ งานรังสีวินิจฉัยจึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการจัดหา
เครื่องใหม่มาทดแทนโดยเร็ว
2. วัตถุประสงค์
2.1 ให้บริการตรวจเจาะชิ้นเนื้อเต้านมเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
2.2 ให้บริการหาและกาหนดตาแหน่งของก้อนมะเร็งในเต้านม (Localization) เพื่อความถูกต้องแม่นยา
ในการผ่าตัดเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นมะเร็งเท่านั้น
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชือ่ แล้วหรือไม่เป็นผูท้ ีไ่ ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ เป็นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
ลงชื่อ.......................................................................ประธานกรรมการ
( นางศราวรรณ บุญลิขิต )
ลงชื่อ............................................................กรรมการ
( นายสุนทร ถาวรวันชัย
)

ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
( นางกนกวรรณ ลายประดิษฐ์ )

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ
( นางสาวเนตรชนก สมสมัย )

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

3.5 ผู้ประสงค์จะ...

-23.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
3.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. คุณลักษณะเฉพาะ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
แบ่งเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดแนบท้าย
7. วงเงินในการจัดหา
3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
หมายเหตุ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาขั้นต่า Minimum
(
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 7,000.00 บาท
(เจ็ดพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
ผู้สนใจสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ ฝ่ายพัสดุ
และบารุงรักษา 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

ลงชื่อ.......................................................................ประธานกรรมการ
( นางศราวรรณ บุญลิขิต )
ลงชื่อ............................................................กรรมการ
( นายสุนทร ถาวรวันชัย
)

ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
( นางกนกวรรณ ลายประดิษฐ์ )

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ
( นางสาวเนตรชนก สมสมัย )

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

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy) จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ความต้องการ
เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านม ที่สามารถช่วยเจาะและตัดชิ้นเนื้อเต้านมได้อย่างต่อเนื่อง ในการแทงเข็ม
เพียงครั้งเดียวและสามารถดูดออกมาได้อัตโนมัติด้วยระบบสุญญากาศ
2. คุณลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องที่ใช้ร่วมกับชุดเข็ม (Handpiece) สาหรับการเจาะตัดชิ้นเนื้อภายในเต้านม โดยตัวเครื่องจะใช้
ระบบเจาะดูด (Vacuum) ที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวด์ และ Stereotatic Mammogram ได้ในการหา
ตาแหน่งที่ต้องการเก็บชิ้นเนื้อมาตรวจพยาธิสภาพ
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 เป็นเครื่องเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมที่ใช้ระบบเจาะตัดและดูดด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum)
3.2 ในการสอดเข็มเข้าไปแต่ละครั้งสามารถตัดชิ้นเนื้อได้อย่างต่อเนื่อง
3.3 มีหลอดสาหรับเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อพร้อมไส้กรอง (Tissue Filter) ต่ออยู่ในชุดเดียวกับเข็มเพื่อให้
สามารถเก็บตัวอย่างชิ้นเนือ้ ได้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่ต้องคีบตัวอย่างชิ้นเนือ้ ออกทีล่ ะชิ้นต่อการเจาะ
ดูดชิ้นเนื้อ 1 ครั้ง
3.4 ใช้เวลาในการเจาะตัดและดูดชิ้นเนื้อไม่เกิน 5 วินาที ต่อการตัดและดูดชิ้นเนื้อ 1 ตัวอย่าง
3.5 มีระบบทดสอบความพร้อมก่อนการทางานของเครื่อง
3.6 สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวด์ ,ระบบเจาะตัดชิ้นเนื้อ (Stereotactic)และเครื่อง MRIได้
3.7 มีโปรแกรมชาระล้างเศษเนื้อและเลือด (Lavage) ภายในเต้านมบริเวณที่ได้รับเจาะตัดชิ้นเนื้อ
3.8 มีโปรแกรมดูดซับ (Aspiration) น้าและเลือด
4. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
4.1 อุปกรณ์สายไฟ (Power Cord)
4.2 สายยางสาหรับต่อเข้ากับชุดดูด( Vacuum Line Assembly)
4.3 ตัวแปลงสาหรับต่อกับStereotactic (Stereotactic Adapter)
4.4 ชุดเข็ม ( Hand piece)
4.5 ภาชนะเก็บของเหลว( Suction Canister)
4.6 ตัวนาเข็ม ( Needle Guide)
4.7 แป้นเหยียบควบคุมการทางาน ( Footswitch)
4.8 Barcode scanner พร้อมขาตั้งหรืออุปกรณ์จับยึด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ชุด
1 ชุด
1 อัน
6 ชุด
6 อัน
6 อัน
1 ชุด
1 ชุด

ลงชื่อ.......................................................................ประธานกรรมการ
( นางศราวรรณ บุญลิขิต )
ลงชื่อ............................................................กรรมการ
( นายสุนทร ถาวรวันชัย
)

ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
( นางกนกวรรณ ลายประดิษฐ์ )

ลงชื่อ.............................................................กรรมการ
( นางสาวเนตรชนก สมสมัย )

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

5. เงื่อนไขเฉพาะ...

-25. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ
5.2 บริษัทฯ ต้องทาการแนะนาและฝึกอบรมการใช้งานเครื่องแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
5.3 บริษัทฯ ผู้จาหน่ายต้องรับรองว่ามีอะไหล่ขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.4 บริษัทฯ ผู้จาหน่ายต้องมีหนังสือรับรองว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและสารมารถสอนและแนะนา
การใช้เครื่องมือที่เสนอขายได้ โดยจะต้องแสดงหลักฐานในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
5.5 ในระยะเวลาการประกันหากเครื่องเกิดการชารุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ให้ทาการแก้ไข
ภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทาการ) ถ้าได้ทาการแก้ไขถึง 2 ครั้งแล้ว แต่เครื่องยังใช้การไม่ได้
บริษัทฯ ผู้จาหน่ายต้องเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใต้เวลาที่กาหนด

คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
(ลงชื่อ) ........................................................................ประธานกรรมการ
( นางศราวรรณ บุญลิขิต
)
(ลงชื่อ) .....................................................................
( นายสุนทร ถาวรวันชัย

...กรรมการ
)

(ลงชื่อ) ........................................................................กรรมการ
( นางกนกวรรณ ลายประดิษฐ์
)
(ลงชื่อ) ....................................................................
( นางสาวเนตรชนก สมสมัย

....กรรมการ
)

(ลงชื่อ) ..................................................................
( นายฐานวัฒน์ หิรัญพงษ์วัฒนา

......กรรมการ
)

เห็นชอบ

(นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ)
ผูอ้ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy) จานวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3,500,000.00
บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
21 พฤศจิกายน 2557
.
เป็นเงิน
3,500,000.00
บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จากัด
.
4.2 บริษัท ทรงวุฒิ บิสซิเนส จากัด
4.3.........................................................................................................................................................
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางศราวรรณ บุญลิขิต
ตาแหน่ง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
.
ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา
.
5.2 นายสุนทร
ถาวรวันชัย
ตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ชานาญการพิเศษ
.
ด้านบริการทางวิชาการ
.
5.3 นางกนกวรรณ ลายประดิษฐ์
ตาแหน่ง
นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
.
ด้านบริการทางวิชาการ
.
5.4 นางสาวเนตรชนก
สมสมัย
ตาแหน่ง
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
.
5.5 นายฐานวัฒน์ หิรัญพงษ์วัฒนา
ตาแหน่ง
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
.
หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานสานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี, ราคาจากบริษัทฯ, ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา
(ลงชื่อ) ........................................................................ประธานกรรมการ
( นางศราวรรณ บุญลิขิต
)
(ลงชื่อ) .....................................................................
( นายสุนทร ถาวรวันชัย

...กรรมการ
)

(ลงชื่อ) ........................................................................กรรมการ
( นางกนกวรรณ ลายประดิษฐ์
)
(ลงชื่อ) ....................................................................
( นางสาวเนตรชนก สมสมัย

....กรรมการ
)

(ลงชื่อ) ..................................................................
( นายฐานวัฒน์ หิรัญพงษ์วัฒนา

......กรรมการ
)

