
 

 

 

 

ประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                

                   เรื่อง    ประกวดราคา ซ้ือ       ระบบ OR Integration   

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 
                                              

      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                    มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   ระบบ OR Integration จ านวน 4 ชุด        

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่                                          
  สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน       
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่       
          ระหว่างเวลา   08.30   น. ถึง   16.30    น.   

 
 
 
 

ผู้สนใจสามารถ... 
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 ผู้สนใจ สามารถ ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่               ถึงวันที่  
          ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒202 6800 ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕       ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันที่   9  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงชื่อ) นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ 
 

   (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
   ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
        เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่       /๒๕๕9  
การซื้อ      ระบบ OR Integration              

ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
ลงวันที ่               . 

 .                                                                          . 

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          ”  
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
        ระบบ OR Integration จ านวน 4 ชุด        
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน                
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (2) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
     ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                                                                                                                                                                           
 ๒ .๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕       
 ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

 
2.6 บุคคลหรือ... 
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 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

             ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
    (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา    
มอบอ านาจให้บุคคลอื่น  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 

4. การเสนอราคา... 
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  ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่น ข้อเสนอ และเสนอ ราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์  หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว        
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา        
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ . สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ถนนพระราม ๖  เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  
 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    120   วัน นับแต่วันเสนอราคา   
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน   120  วัน นับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ  ระบบ OR Integration จ านวน 4 ชุด   ไปพร้อม การเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์      
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ พิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน    ๓    วัน 
 ๔.5  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น ข้อเสนอตามเงื่อนไข    
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๔.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่น ข้อเสนอและ เสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่              ระหว่างเวลา   08.30   น. ถึง    16.30    น.   
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ ก่อน หรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น 
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

ผู้เสนอราคา... 
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 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวด ราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น ด้วยกับค าคัดค้านของผู้ อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการ พิจารณาผลการ เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                 4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย  
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา       
ที่ก าหนด 
 (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
 (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
      5. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 490,000.00 บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
 5.1 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)  
 5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอ
ราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทาง
ธนาคาร 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง      
ในวันที่            ระหว่างเวลา    08.30   น. ถึง   16.30   น. 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาตจิะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้       
3 ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 

6. หลักเกณฑ์... 
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       6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก     ราคารวม     .  
  6.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการ ยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ ราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เท่านั้น 
 6.๓       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคา ราย นั้นในบัญชีผู้รับเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
 (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน  

 6.๔  ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ   สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริง อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้      สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง    

          6.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เป็นเด็ดขาด     
ผู้เสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
 6.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาข้อเสนอ ว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     มี
อ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก รายดังกล่าวออก  และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
    ในกรณีนี้... 
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 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการ พิจารณาผลการเสนอราคา ที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

          7. การท าสัญญาซื้อขาย 

 7.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ    จะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
 7.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ หรือ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ 7.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
๑.๓ กับ    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ     ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕     ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้       สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ    ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓ วันท าการของทางราชการ 
 (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (2) 
 (๔)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท       
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. 
ก าหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ    ศูนย์จุดสองศูนย์   ต่อวัน 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -     เดือน      2      ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน      5      วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                  10 . ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 10.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก  เงินงบประมาณประจ าปี 2559  
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น          .  
 

10.2 เมื่อสถาบันมะเร็งฯ... 
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 10.๒  เมื่อ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้   
ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
        (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้          
            (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น  ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและ อาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.๔     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 

      

(ลงชื่อ) นางรัตนา  เฟื่องทรัพย์ 

    
(นางรัตนา  เฟ่ืองทรัพย์) 

เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ OR Integration  
 

1. ความต้องการ 
การผ่าตัด  มีความยุ่งยากซับซ้อน และละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก นอกจากศัลยแพทย์จะมี

เครื่องมือเฉพาะทางท่ีจ าเป็นอันทันสมัยครบถ้วน เช่น กล้องขยายก าลังสูง อุปกรณ์ช่วยน าวิถีในการท า
ผ่าตัด เพ่ือท าให้การผ่าตัดแม่นย า และสะดวกขึ้น เพื่อความปลอดภัย  จ าเป็นที่ศัลยแพทย์ต้องมีข้อมูล 
เพ่ือการตัดสินใจและการวางแผนการท างานในการท าการผ่าตัด  

รวมถึงการเชื่อมระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของคนไข้ตั้งแต่ทะเบียนประวัติ ภาพจากเอกซเรย์ หรือ
ภาพจาก MRI เข้ามาสู่ระบบ เพ่ือให้แพทย์เลือกดูข้อมูลต่างๆ  ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบส าหรับเป็น
แนวทางในการเลือกวิธีการผ่าตัดจากภายในห้องผ่าตัด และเมื่อท า การผ่าตัดเสร็จ แพทย์สามารถที่จะ
ท ารายงานการผ่าตัดจากระบบดังกล่าว โดยน าเอาภาพจากการผ่าตัด หรือพิมพ์รายงานการผ่าตัดลงใน
ระบบ และน ากลับไปเก็บในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล และทะเบียนประวัติของ
คนไข้ได้ด้วย อีกทั้งการน าเอาระบบ OR Integration มาใช้ท าให้ห้องผ่าตัดให้ประสิทธิภาพเหนือกว่า
การผ่าตัดทั่วไปคือ 

1. กระบวนการในการวินิจฉัยและรักษาเกิดข้ึนได้ในครั้งเดียวกัน (one visit) 
2. หัตถการปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (safer procedures) 
3. ระยะเวลาท าหัตถการสั้นลง (shorter procedures) 
4. ได้ภาพทางรังสีระหว่างหัตถการ (faster imaging) 
5. ผลลัพธ์การรักษาดีข้ึน (better outcomes) 
6. เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคซับซ้อนและมีภาวะเสี่ยงสูง 
ห้องผ่าตัดเป็นห้องท่ีต้องให้ความส าคัญ โรงพยาบาลแต่ละแห่งแม้จะมีลักษณะของห้องผ่าตัด

คล้ายคลึงกัน แต่องค์ประกอบต่างๆ  โดยละเอียดมีความแตกต่างกัน การปรับปรุงโดยวิธีที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่นั้นๆ เท่านั้นที่ถูกต้องเหมาะสม 
2.   วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้มีความปลอดภัย และมีความแม่นย าในการรักษา  
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย และเป็นการทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีมอีาย ุ

 การใช้งานมาเป็นเวลานาน และเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อ หรือเรียกดูข้อมูลได้ทันที 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
    (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์       )  

  (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ           
       (           นางทัศนีย์    สุทธิ           )                          (      นางสาวกัญญา   ศรีตะวัน      ) 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ     (ลงชื่อ).............................................................กรรมการ                 
       (      นางสาวนุจเรศ   ถนอมนาค     )                          (      นางสาวศิวภรณ์   บุญนาค      ) 
 



3. คุณลักษณะท่ัวไป 
3.1 มีคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ที่สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลทาง

การแพทย์ มาจัดการในการน าเสนอ 
3.2 มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว เพื่อแสดงข้อมูลทางการแพทย์ ทั้งภาพและวีดีโอ ที่ได้จาก

กล้องบันทึกภาพระหว่างผ่าตัด หรือ กล้องส่องตรวจภายใน (Endoscope) หรือระบบผ่าตัด
ผ่านกล้อง (Laparoscope)  

3.3 ทั้งคอมพิวเตอร์ และจอแสดงภาพ เป็นระบบที่อยู่ในชุดเดียวกัน ติดตั้งในผนังห้องผ่าตัด 
3.4 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์, 50 – 60 Hz  

4. คุณลักษณะเฉพาะ แต่ละชุด 
4.1   มีคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว โดยคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติอย่างน้อย
   ดังนี ้

4.1.1 เมนบอร์ด Intel  CoreTM i5 processor  
4.1.2 Ram 8 GB  
4.1.3 LAN RJ 45 gigabit (10/100/1000 bm/s) 
4.1.4 250 GB SATA SSD  

4.2   จอแสดงภาพมีความคมชัด เป็นแบบ Full HD Resolution มีความคมชัด 1,920 x 1,080 px 
4.3   สามารถน าข้อมูลทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลมีมาแสดง และสามารถน าภาพวีดีโอจากกล้อง 
      บันทึกภาพระหว่างผ่าตัด หรือจากกล้องส่องตรวจภายใน (Endoscope) หรือระบบผ่าตัดผ่าน 
      กล้อง (Laparoscope) มาแสดงได้ 
4.4   การต่อเป็นระบบ Zero Footprint 
4.5   กรอบท าจากโลหะเคลือบสีขาว RAL 9010  
4.6   กระจกครอบกันการสะท้อนแสง เพ่ือความสบายตาในการมอง  
4.7   แป้นพิมพ์ ออกแบบให้วางอยู่ด้านหน้า และพับเก็บได้ พร้อม Touchpad และ Mouse 
   ส าหรับใช้ในห้องผ่าตัด 
4.8   เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน Keyboard มีที่ใส่ CD/DVD Drive 
4.9   สามารถเชื่อมต่อเพ่ือดูข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ เช่น HIS / PACS 
4.10 มีระบบบันทึกจัดเก็บภาพ และวิดีโอ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
    (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์       )  

  (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ           
       (           นางทัศนีย์    สุทธิ           )                          (      นางสาวกัญญา   ศรีตะวัน      ) 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ                 
       (      นางสาวนุจเรศ   ถนอมนาค     )                          (      นางสาวศิวภรณ์   บุญนาค      ) 

 



4.11 สามารถแสดงข้อมูลทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน ได้พร้อมกันและบันทึกได้  
4.12 หน้าจอแสดงภาพ มีช่องต่อ เพื่อรองรับสัญญาณ SDI / DVI และ USB (3.0) 
4.13  สามารถน าระบบ Bar-Code มาต่อเชื่อมได้ในอนาคต 
4.14  มี Software ส าหรับอ่านข้อมูล DICOM 
4.15  สามารถอ่านข้อมูลได้จาก Card Reader 
4.16  มีโปรแกรม PRIME 365 ที่ใช้ในการจัดการภาพและวีดีโอต่างๆ 
4.17  มีที่แสดงบอกเวลา เป็นแบบ Digital 
4.18  มีระบบเสียง ติดตั้งพร้อมในระบบ (Loudspeaker) 

5. การติดตั้ง 
5.1  ต้องติดตั้งระบบ OR Integration ในห้องผ่าตัดที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนดไว้ 
5.2 บริษัทฯ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง  
      ปลอดภัย 
5.3 บริษัทฯ ต้องด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสายดินที่ถูกต้องสมบูรณ์  

6. การรับประกัน 
6.1 บริษัทฯ จะต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 

  6.2 บริษัทฯ  จะต้องส่งช่างมาตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  อย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

6.3   ในวันส่งมอบ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานของระบบที่จะจัดซื้อต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่
มีอยู่ในท้องตลาดและไม่เคยใช้งานที่ใดมาก่อน  

6.4   บริษัทฯ ต้องจัดหาวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรวจสอบและซ่อมแซมพร้อมที่จะให้บริการ
ตลอดการรับประกัน 

6.5  หากระบบดังกล่าวเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯ  ต้องส่งวิศวกรมาท า
การซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและต้องมาท าการตรวจเช็คภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจาก
ทางหน่วยงาน 

6.6   บริษัทฯ ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยจนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะสามารถใช้งานได้ 

 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
    (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์       )  

  (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ           
       (           นางทัศนีย์    สุทธิ           )                          (      นางสาวกัญญา   ศรีตะวัน      ) 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการ     (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ                 
       (      นางสาวนุจเรศ   ถนอมนาค     )                          (      นางสาวศิวภรณ์   บุญนาค      ) 

 



  6.7   บริษัทฯ ต้องส่งมอบคู่มือการใช้งาน การดูแลรักษาและการตรวจซ่อม (Operating Manual 
และ Service Manual) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3 ชุด 

6.8   บริษัทฯ จะต้องส่งมอบระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา 

 
 คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
                      (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์       ) 
 
   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ  
                  (             นางทัศนีย์   สุทธิ             ) 
 
   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ       อนุมัติ 
                  (        นางสาวกัญญา    ศรีตะวัน       ) 
 
   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ            
                  (       นางสาวนุจเรศ    ถนอมนาค   )     
 

  (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ             (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ)
                   (        นางสาวศิวภรณ ์  บุญนาค       )          ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ    ซ้ือระบบ OR Integration จ านวน 4 ชุด  
                       
กลุ่มงาน/ฝ่าย     กลุ่มงานศัลยศาสตร์                   ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           9,800,000.00                                           บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  1 มีนาคม 2559 
    เป็นเงิน       9,800,000.00               บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  บริษัท เคทีซี เมดิคอล จ ากัด 
     4.2  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซนิค ไบโอเมด 
     4.3  บริษัท พีที เมด จ ากัด  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายระวิศักดิ์           จันทร์วาสน์          ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                                         ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
     5.2  นางทัศนีย์              สุทธิ                  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
                                                                         ดา้นการพยาบาล 
     5.3  นางสาวกัญญา         ศรีตะวัน             ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
     5.4  นางสาวนุจเรศ         ถนอมนาค           ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
     5.5  นางสาวศิวภรณ์       บุญนาค               ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

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

.................................................................ประธานกรรมการ 
                               (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์       ) 

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (            นางทัศนีย์   สุทธิ            )               (        นางสาวกัญญา   ศรีตะวัน     )  
 

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (      นางสาวนุจเรศ   ถนอมนาค   )                (        นางสาวศิวภรณ์   บุญนาค  )  
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