
 

 

 

 

ประกาศ      สถาบันมะเร็งแหํงชาติ                
เรื่อง   ประกวดราคาซื้อ   อาหารคนไข๎ รวม 7 หมวด   ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                                              
   สถาบันมะเร็งแหํงชาติ                    มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือ
ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
    อาหารคนไข๎ รวม 7 หมวด ส าหรับใช๎ในระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2559            
    ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559                                                
  1.  หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก                       จ านวน      38  รายการ  
  2.  หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า                                   จ านวน      35  รายการ   
 3.  หมวด ค. ไขํ                                  จ านวน       5  รายการ   
 4.  หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม ๎                 จ านวน    156 รายการ      
 5.  หมวด จ. ขนม                      จ านวน     70  รายการ     
 6.  หมวด ฉ. อาหารแห๎งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง จ านวน    153 รายการ   
 ๗.  หมวด ช. ข๎าวสาร     จ านวน       7  รายการ   

 ผู๎ มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลําว 
  ๒.  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว 
 3.  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํ                                                   
  สถาบันมะเร็งแหํงชาติ   ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวาง การแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

4.  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของ       
ผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 

5. ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกประเมินสิทธิผู๎เสนอราคาในสถานะที่ห๎ามเข๎าเสนอราคาและห๎ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 

8. คูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่น
บาทคํูสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 

 ก าหนดยื่น ข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์                    
ในวันที่              ระหวํางเวลา   08.30    น.  ถึง    16.30    น.   

 
ผู๎สนใจสามารถ... 
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 ผู๎สนใจ สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์กํอนการเสนอราคา ในระหวํางวันที่                           
ถึงวันที ่               ดูรายละเอียด ได๎ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐ ๒202 6800 ตํอ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕        
ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันที่   14   ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 
                 (ลงชื่อ) นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ 

 
(นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 

ผู๎อ านวยการสถาบันมะเร็งแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่      / ๒๕๕9  
การซื้อ       อาหารคนไข๎ รวม 7 หมวด     .. 

ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ   
ลงวันที ่                 . 

.                                                              . 

  สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “      สถาบันมะเร็งแหํงชาติ           ”  
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 
        อาหารคนไข๎ รวม 7 หมวด                                                     
 1.  หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก                       จ านวน      38  รายการ  
  2.  หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า                                   จ านวน      35  รายการ   
 3.  หมวด ค. ไขํ                                  จ านวน       5  รายการ   
 4.  หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม ๎                 จ านวน    156 รายการ      
 5.  หมวด จ. ขนม                      จ านวน     70  รายการ     
 6.  หมวด ฉ. อาหารแห๎งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง จ านวน    153 รายการ   
 ๗.  หมวด ช. ข๎าวสาร     จ านวน       7  รายการ   
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งาน                
ได๎ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะน า และข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้ 

                     ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว๎ในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไมํจ ากัดปริมาณ 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกลําว 
     ๒.๒  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                     

2.3 ผู๎เสนอราคา... 
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 ๒ .๓  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตาม
ข๎อ ๑.๕       
 ๒.๔  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึน
ศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

      2.5 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกประเมินสิทธิผู๎เสนอราคาในสถานะที่ห๎ามเข๎าเสนอ
ราคาและห๎ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชี
รายรับรายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ             

      2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งได๎ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 

      2.8 คูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมี
มูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 

             ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สํวน คือ 

 ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
 (ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
 (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม  (ถ๎ามี) และบัญชี
ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
 (๒)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
 (๓)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให๎ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑) 

 (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคําเพ่ิม 
 (5)  บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) 

3.2 สํวนที่ 2... 
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 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ 4.4 
    (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคา    
มอบอ านาจให๎บุคคลอื่น  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข๎อ 5 
 (4) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒  ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑  ผู๎เสนอราคาต๎องยื่น ข๎อ เสนอ และเสนอ ราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบท่ีก าหนดไว๎ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้           
โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์  หรือ
หลักฐานแสดงตัวตนของผู๎เสนอราคา โดยไมํต๎องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง
สํงมอบพัสดุให๎ ณ. สถาบันมะเร็งแหํงชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา     90    วัน นับแตํวันเสนอราคา     
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
 ๔.๓  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุ ไมํเกิน     183    วัน นับถัดจากวัน    
ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไมํจ ากัดปริมาณ 
 ๔.๔  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ  
    รายการอาหารแตํละหมวดของอาหารคนไข๎   ไปพร๎อมการเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้      สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     จะยึดไว๎เป็น
เอกสารของทางราชการ 
 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง โดยผู๎มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์             
มีความประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการ พิจารณาผล
การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน   ๓    วัน 
 4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ จ านวน      -     และ/หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีสํวนราชการก าหนด โดยลงลายมือผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) 
ก ากับในเอกสารด๎วย พร๎อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดสํงหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 เพ่ือใช๎ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่       -      ระหวํางเวลา  08.30  น. 
ถึง   16.30   น. ณ     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   

  ทั้งนี้ สถาบันมะเร็งแหํงชาติ จะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยําง
ดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว สถาบันมะเร็งแหํงชาติจะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา 

4.6 กํอนการเสนอราคา... 
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 ๔.6  กํอนการเสนอราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ     
ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่น ข๎อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
                 ๔.7  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่น ข๎อเสนอและ เสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ      
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่             ระหวํางเวลา   ๐8.3๐    น. ถึง    ๑๖.๓๐    น.   

 เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู๎เสนอราคาแตํละรายวําเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  ตามข๎อ ๑ .๕ (๑)     
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไมํ 
 หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กํอน หรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข๎อเสนอวํามีผู๎เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม   คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎ เสนอราคา และ   สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     
จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําว เป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคาราย
นั้น เป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท า
ดังกลําว 
 ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์    
หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกลําวตํอ ปลัดกระทรวง  ภายใน ๓  วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจาก สํวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น ด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎ อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการ
พิจารณาผลการ เสนอราคาที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งให๎ปลัดกระทรวงมี
อ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลําวได ๎
                 4.8 ผู๎เสนอราคาจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (2) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ๎ามี)             
รวมคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
 (3) ผู๎ เสนอราคาจะต๎องลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 (4) ห๎ามผู๎เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
 (5) ผู๎เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วย    
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
       5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 5.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    สถาบันมะเร็ง
แหํงชาต ิจะพิจารณาตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ ราคาที่เสนอแตํละรายการและตํอหนํวยของอาหารแตํละหมวด 
จะต๎องไมํสูงกวําราคากลางที ่   สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     ก าหนดไว๎ 

5.2 หากผู๎เสนอราคา 
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 5.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข๎อเสนอ 
ไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓  หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔  แล๎ว คณะกรรมการ พิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอ ราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิด แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร ประกวดราคาด๎วยวิธียื่นข๎อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอ    สถาบัน
มะเร็งแหํงชาติ  เทํานั้น 
 5.๓     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ    สงวนสิทธิไมํพิจารณา ข๎อเสนอของผู๎เสนอราคาโดยไมํมี
การผํอนผัน ในกรณีดังตํอไปนี้ 
 (๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู๎ชื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
ทางระบบจัดชื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ของ   สถาบันมะเร็งแหํงชาติ   
 (๒)  ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อยํางหนึ่ง   
อยํางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอ่ืน  

                     5.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ    สถาบันมะเร็งแหํงชาต ิ มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข๎อเท็จจริง อ่ืนใดที่เก่ียวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎      สถาบันมะเร็งแหํงชาต ิ   มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท า
สัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง    

                     5.๕     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ  ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้    
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของ  สถาบันมะเร็งแหํงชาติ   เป็นเด็ดขาด
ผู๎เสนอราคา จะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎ รวมทั้ง   สถาบันมะเร็งแหํงชาติ    จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือก
หรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการยื่นเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข๎อเสนอแทน เป็นต๎น 
                    5.๖  ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข๎อเสนอวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ            
มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่ได๎รับคัดเลือกรายดังกลําวออก และ สถาบันมะเร็งแหํงชาติ จะพิจารณา
ลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 

 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการ พิจารณาผลการเสนอราคา ที่
ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลําวได ๎

6. การท าสัญญา... 
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 6 . การท าสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
 6.๑  ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน 
๕ วันท าการของทางราชการ นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ    สถาบันมะเร็งแหํงชาต ิ    จะพิจารณาจัดท าข๎อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข๎อ ๑.๓ ก็ได ๎  
 6.๒  ในกรณีที่ผู๎ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน
ภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ หรือ สถาบันมะเร็งแหํงชาติ    เห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข๎อ 6.๑ ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต๎องท าสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบสัญญาดัง ระบุในข๎อ 
๑.๓ กับ   สถาบันมะเร็งแหํงชาต ิ  ภายใน    ๗    วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ    ๕    ของราคาสิ่งของที่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ให๎  สถาบันมะเร็ง
แหํงชาติ  ยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 
  (๑)  เงินสด  
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจําย ให๎แกํ สถาบันมะเร็งแหํงชาติ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 
หรือกํอนหน๎านั้น ไมํเกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
 (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ   
ในข๎อ ๑.๔ (1) 
 (๔)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทย แจ๎งชื่อ
เวียนให๎สํวนราชการตํางๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก าหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให๎  โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วันนับถัดจากวันที่ผู๎ชนะ    
การยื่นข๎อเสนอ (ผู๎จะขาย) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายแล๎ว 

 7. อัตราค่าปรับ 
 คําปรับตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไมํจ ากัดปริมาณ ข๎อ ๑1 ให๎คิดในอัตราร๎อยละ     
ศูนย์จุดสองศูนย์    ตํอวัน 

 8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจะซ้ือจะขาย
ตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓  แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ จะซ้ือจะขาย      
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา    1    เดือน     -    ปี นับถัดจากวันที่ผู๎จะซื้อรับมอบโดยผู๎จะขายต๎อง
รีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน     5    วันนับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 

          9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 9.๑ เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได๎มาจาก        เงินบ ารงุ                   
การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อ   สถาบันมะเร็งแหํงชาติได๎อนุมัติเงินคําพัสดุแล๎วเทํานั้น      
 

9.2 เมื่อสถาบัน...       
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 9.๒ เมื่อ  สถาบันมะเร็งแหํงชาติ ได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ จะขายและได๎ตกลง
ซื้อสิ่งของตามที่ได๎ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล๎ว ถ๎าผู๎จะขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจาก
ตํางประเทศ และของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขน
ได๎ตามท่ี รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ จะขายจะต๎องปฏิบัติตาม
กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ จะ ซ้ือจะขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ     
ตํอกรมเจ๎าทํา ภายใน ๗  วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ จะขายสั่ง  หรือซื้อของจากตํางประเทศเว๎นแตํเป็นของ                  
ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎          

           (๒) จัดการให๎สิ่งของที่ จะซ้ือจะขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชํนเดียวกับเรือไทย  จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจาก กรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎จะขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวํา
ด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
 9.๓ ผู๎เสนอราคาซึ่ง สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือ
ข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว๎ในข๎อ  6      สถาบันมะเร็งแหํงชาติ    จะริบหลักประกัน
การยื่นข๎อเสนอหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข๎อเสนอทันทีและ อาจพิจารณาเรียกร๎องให๎
ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.๔        สถาบันมะเร็งแหํงชาติ        สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนด
ในแบบสัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 

สถาบันมะเร็งแหํงชาติ 
วันที่  14  ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 

(ลงชื่อ) นางรัตนา  เฟื่องทรัพย์ 

 
(นางรัตนา  เฟ่ืองทรัพย์) 

เจ๎าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 

 

 

 


