
 

 

 

 

ประกาศ        สถาบันมะเร็งแหงชาติ                

                   เรื่อง    ประกวดราคาซ้ือ      เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ   

 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding) 

                                              

      สถาบันมะเร็งแหงชาติ                    มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้

   เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง          

 ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 ๑.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกลาว 

  ๒.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

 ๓.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก                                          

  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง 

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

๔.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ       

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง       

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส

ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน       

สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

  กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี      

          ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐   น. ถึง   ๑๖.๓๐    น.   

 

 

 

 

ผูสนใจสามารถ... 
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 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในระหวางวันท่ี              ถึงวัน ท่ี  

          ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ ตอ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕       ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันท่ี   9  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

 

 

(ลงชื่อ) นายวีรวุฒิ  อ่ิมสําราญ 

 

   (นายวีรวุฒิ  อ่ิมสําราญ) 

   ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

        เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี       /๒๕๕๙  

การซ้ือ       เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ                 
ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ   

ลงวันท่ี               . 
 .                                                                          . 

  สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “      สถาบันมะเร็งแหงชาติ          ”  
มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 
        เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง      
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงาน                
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี ้โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (๒) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
     ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                                                                                                                                                                           
 ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๕       
 ๒.๔   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  ๒.๕  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

 
๒.๖ บุคคลหรือ... 
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 ๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
      ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  ๒.๘  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

             ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

 (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
 (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 

 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
    (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคา   
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
 (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
 (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 
 

๔. การเสนอราคา... 
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  ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผู เสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว       
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคา       
ใหถูกตอง โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ. สถาบันมะเร็งแหงชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  
 ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    ๑๕๐   วัน นับแตวันเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน   ๑๘๐  วัน นับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ  เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง  ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้     สถาบันมะเร็งแหงชาติ     จะยึด
ไวเปนเอกสารของทางราชการ 

 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส      
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน    ๓    วัน 
 ๔.๕  กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไข   
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                 ๔.๖  ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ    
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี               ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐   น. ถึง    ๑๖.๓๐    น.   

 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน หรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ   
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว เปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น 
เปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว 

ผูเสนอราคา... 
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 ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ
ของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 

 ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

                 ๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย  
ท้ังปวงไวดวยแลว 

 (๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา       
ท่ีกําหนด 

 (๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 

 (๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

      ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สามแสนบาทถวน)  

 ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)  

 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอ
ราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทาง
ธนาคาร 

 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  กรณีท่ีผู เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง      
ในวันท่ี            ระหวางเวลา              น. ถึง             น. 

 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว       
๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑ... 
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       ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้   สถาบันมะเร็ง

แหงชาต ิจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจาก     ราคารวม     .  

  ๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน

ตอ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ  เทานั้น 

 ๖.๓       สถาบันมะเร็งแหงชาติ    สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไม

มีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี ้

 (๑) ไมปรากฏชื่ อผู เสนอราคารายนั้ น ในบัญชีผู รับ เอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู ซ้ือเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ   

 (๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง

อยางใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 

หรือขอเท็จจริง อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได      สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา

สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง    

          ๖.๕    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 

หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  

เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   เปนเด็ดขาด     

ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก

หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 

หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

 ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาท่ีมี

สิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูเสนอราคาท่ี

กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕   สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มี

อํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกรายดังกลาวออก และ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะ

พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

    ในกรณีนี้... 
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 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ี
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได 

          ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 

 ๗.๑  ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ     จะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

 ๗.๒  ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน  ๕  วันทําการของทางราชการ หรือ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ     เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 
๑.๓ กับ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ      ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ    ๕     ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให       สถาบัน
มะเร็งแหงชาต ิ   ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
       (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน  ๓ วันทําการของทางราชการ 
 (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒) 
 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท       
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. 
กําหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะ
การยื่นขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

 ๘. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ    ศูนยจุดสองศูนย   ตอวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา    -     เดือน      ๒      ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน      ๕      วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                  ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 ๑๐.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจาก     เงินบํารุง งบฉุกเฉิน                
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ     สถาบันมะเร็งแหงชาติไดอนุมัติเงินคาพัสดุแลวเทานั้น          .  
 

๑๐.๒ เม่ือสถาบันมะเร็งฯ... 
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 ๑๐.๒  เม่ือ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและได  
ตกลงซ้ือสิ่งของตามท่ีไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
        (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได          
            (๒)  จัดการใหสิ่งของท่ี ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซ่ึง    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗      สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะริบหลักประกัน
การยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๐.๔     สถาบันมะเร็งแหงชาติ      สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
วันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 

      

(ลงชื่อ) นางรัตนา  เฟองทรัพย 

    
(นางรัตนา  เฟองทรัพย) 

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้้าแบบอัตโนมัติ 

 
1. ความต้องการ 

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 760 ลิตร แบบ 1 ประตู มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้ส าหรับนึ่งฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์  

 
3. คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1 เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติภายใต้ความดัน ท างานได้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ
โปรแกรมการนึ่งฆ่าเชื้อใน 1 รอบ 

3.2 ใช้ไอน้ าจากเครื่องก าเนิดไอน้ าภายในตัวเครื่องซึ่งติดตั้งอยู่ใต้ห้องนึ่งภายในโครงสร้างเดียวกันและสามารถ  
ใช้กับเครื่องก าเนิดไอน้ าของส่วนกลางได้ 

3.3 ขนาดความจุภายในห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 760 ลิตร เป็นแบบ 1 ประตู มีขนาดภายนอกตัวเครื่องกว้างไม่เกิน 
1.10 เมตร และสูงไม่เกิน 2 เมตร เนื่องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีสถานที่จ ากัดในการติดตั้ง 

3.4 มีประตูเปิด-ปิด ด้านหน้าของเครื่อง 1 ประตู แบบบานเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่ง 
3.5 โครงผนังด้านหน้าเครื่องพร้อมแผงควบคุมการท างาน สามารถเปิดออกเพ่ือง่ายส าหรับการตรวจเช็คและ 

ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง 
3.6 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลท์ 50 เฮิร์ท เฟส 4 สาย 

 
4. คุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 ห้องนึ่ง (Chamber) เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีความจุไม่น้อยกว่า 760 ลิตร และมีขนาดภายในไม่น้อยกว่า       
67 x 72 x 158 ซม. (กว้าง x สูง x ลึก) เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ชนิดผนังสองชั้น ผนังชั้นในท าด้วยสแตนเลสสตีล 
เกรดไม่น้อยกว่า 316 L หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร สามารถทนแรงดันไอน้ าได้ไม่น้อยกว่า 3Bar หรือ    
40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

4.2 ระบบท่อและข้อต่อภายในเครื่อง ท าด้วยสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า AISI304 
 
 
                                     (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 
        (    นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ    )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
          (       นางพัชรี    เจริญพร      )       (    นางธีราพร   หลาบเลิศบุญ   )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางไกรรวี    ประภากร     )                 ( นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  
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4.3 ผนังชั้นนอก (Jacket) มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ท าด้วยสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า 316 L 
หุ้มทับด้านนอก Jacket ด้วยฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร พร้อมปิดทับด้วยผ้าทนความร้อน
เพ่ือกันความร้อนกระจายออกมานอกตู้ 

4.4 ประตูเป็นแบบเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านสายพาน ตัวผนังด้านในท าด้วยสแตนเลสสตีล   
เกรดไม่น้อยกว่า 316L มีความหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร 

4.5 มีระบบ Internal Pressure Lock โดยขณะที่เครื่องก าลังท างานประตูจะเปิดไม่ได้ เมื่อมีแรงดันของไอน้ า
ภายในห้องนึ่ง 

4.6 ขอบยางประตู (Door Gasket) ท าด้วยยาง Silicone Rubber เป็นเส้นวงกลมมีขนาดและติดตั้งได้พอดีกับ
ขอบของห้องนึ่ง 

4.7 ระบบควบคุมเครื่องเป็นระบบ Microcomputer พร้อมระบบ Software ที่สามารถอ่านโปรแกรมและ   
อ่านค่าต่างๆได้ 
4.7.1 มีจอแสดงผลเพื่อแสดงค่าต่างๆ เป็นแบบจอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5.7 นิ้ว เพื่อแสดงค่า

ต่างๆให้ทราบดังนี้ 
- อุณหภูมิของห้องนึ่ง 
- แรงดันภายในห้องนึ่ง 
- เวลาที่ผ่านไปในการนึ่ง 
- เวลาที่เหลือในการท างานก่อนจบโปรแกรมการนึ่ง 
- ชื่อโปรแกรมและขั้นตอนที่ก าลังท างานอยู่ 

4.7.2 มีโปรแกรมการใช้งานให้เลือกใช้งาน ไม่น้อยกว่า 7 โปรแกรม 
4.7.3 สามารถปรับตั้งเวลา และอุณหภูมิ ในการฆ่าเชื้อได้ 
4.7.4 มีปุ่มควบคุมด้านข้างหน้าจอ (Function key) ไม่น้อยกว่า 6 ปุ่ม เพื่อควบคุมการท างาน เช่น     

เปิด-ปิด ประตู ,เข้าสู่เมนูหลัก , เข้าสู่โปรแกรมหลัก , เริ่มการท างาน เป็นต้น 
 
 
                                     (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 
        (    นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ    )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
          (       นางพัชรี    เจริญพร      )       (    นางธีราพร   หลาบเลิศบุญ   )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางไกรรวี    ประภากร     )                 ( นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  
 



- 3 - 
 

4.7.5 สามารถแสดงขั้นตอนการท างานโดยเลือกได้ไม่น้อยกว่า 2 แบบ คือ 
- แบบกราฟ 
- แบบตัวเลข, ตัวอักษร 

4.7.6 สามารถแสดงโปรแกรมเมนูการบ ารุงรักษา (Self Diagnostic Program) 
4.7.7 มีระบบบันทึกผลการท างานของเครื่อง (Printer)  เป็นแบบ Thermal ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลของ

การท างาน เช่น รอบการท างาน ,วันที่, โปรแกรม, ขั้นตอนการท างานรวมทั้งกราฟเส้น 
4.8 มีเครื่องก าเนิดไอน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 กิโลวัตต์ ท าด้วยสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า 316L 
4.9 มี (Preheated Tank) ระบบถังปรับอุณหภูมิความร้อนของน้ าก่อนเข้าหม้อต้ม ภายในตัวเครื่องเพ่ือลด

ระยะเวลาการท างานอุณหภูมิของเครื่องก าเนิดไอน้ ามีโปรแกรมให้เลือกใช้งานแตกต่างไม่น้อยกว่า 7 โปรแกรม 
เมื่อเลือกโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเครื่องจะท างานโดยอัตโนมัติจนจบขั้นตอนในโปรแกรมนั้นๆ ที่แผงควบคุม
โปรแกรมสามารถเลือกวิธีการนึ่งได้ ดังนี้  

              โปรแกรมท่ี 1    ส าหรับนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุ เช่น ผ้า หรือเครื่องมือที่ห่อผ้า ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส  
    โปรแกรมท่ี 2    ส าหรับนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุ เช่น ผ้า หรือเครื่องมือที่ห่อผ้า ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

                   โปรแกรมที ่ 3    ส าหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องต่าง ๆ ที่ไม่ห่อผ้า โดยใช้เวลาเร่งด่วน 
                   โปรแกรมที ่ 4    ส าหรับนึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเป็นพลาสติก ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
                   โปรแกรมที ่ 5    ส าหรับนึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเป็นแก้ว ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

                   โปรแกรมที ่ 6    Bowie-Dick Test เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการน าอากาศออกจากห้องนึ่ง และ
ตรวจสอบการกระจายตัวของไอน้ าให้ห้องนึ่ง 

                   โปรแกรมท่ี 7    Leak Rate Test ส าหรับตรวจสอบการรั่วของระบบท่อกับห้องนึ่งของเครื่องทั้งระบบ 
4.10  มีระบบส าหรับตั้งรหัสผ่านเข้าไปยังระบบการท างานต่างๆ ในการควบคุมตัวเครื่อง (Password) เมื่อ

ต้องการความปลอดภัย 
4.11  มี Filter ที่กรองอากาศเข้าเครื่องนึ่งจะต้องไม่เกิน 0.3 ไมครอน และจะต้องสามารถถอดเข้าออก เพ่ือท า

ความสะอาด หรือเปลี่ยนได้ง่าย 
 
                                     (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 
        (    นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ    )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
          (       นางพัชรี    เจริญพร      )       (    นางธีราพร   หลาบเลิศบุญ   )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางไกรรวี    ประภากร     )                 ( นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  
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5. มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

5.1  รถเข็นส าหรับบรรทุกชั้นวางของเข้าห้องนึ่ง ท าจากสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า AISI304  จ านวน 3 คัน 
5.2  ชั้นส าหรับบรรจุของเข้าห้องนึ่ง ท าจากสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า AISI304   จ านวน 2 ชุด 
5.3  ตะกร้าส าหรับบรรจุของเข้าห้องนึ่ง ขนาดเล็ก     จ านวน 20 ใบ 
5.4  ตะกร้าส าหรับบรรจุของเข้าห้องนึ่ง ขนาดใหญ่     จ านวน 20 ใบ 
5.5  กระดาษบันทึกการท างานของเครื่อง      จ านวน 30 ม้วน 
5.6  เครื่องกรองน้ าชนิดเรซิ่น พร้อมเครื่องกรองน้ า (RO) ขนาดเหมาะสมกับเครื่องนึ่ง ฯ ที่เสนอขาย จ านวน 1 ชุด 
5.7  ถังพักน้ าท าด้วยสแตนเลส เกรดไม่น้อยกว่า AISI304 ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร    จ านวน 2 ใบ 
5.8 ชุดอ่านผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อ                   จ านวน 1 ชุด 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
5.8.1 อ่านผลด้วยระบบ Fluorescence ช่วงความยาวเคลื่อน ประมาณ 460 นาโนเมตร 
5.8.2 มีช่องบรรจุไม่น้อยกว่า 12 ช่อง พร้อมฝาปิด 
5.8.3 สามารถเลือกอุณหภูมิได้ทั้ง 37 องศาเซลเซียส และ 60 องศาเซลเซียส  
5.8.4 มีโปรแกรมให้เลือกอ่านผลได้รวดเร็วตั้งแต่ 15 นาที จนถึง 4 ชั่วโมง 
5.8.5 สามารถเลือกการอ่านผลทดสอบการนึ่งด้วยไอน้ า แบบ 1 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง ได้ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
5.8.6 ตัวเครื่องสามารถพิมพ์รายงานผล เมื่อเสร็จสิ้นการอ่าน 
5.8.7 สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้  
5.8.8 หลอดทดสอบทางชีวภาพ แบบ 1 ชั่วโมง 1 กล่อง 
5.8.9 มีหนังสือรับประกันเครื่องโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 

 
6. เงื่อนไขเฉพาะ   

6.1  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา หรือทวีปเอเชีย  
6.2  เครื่องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนโดยผลิตและประกอบจากโรงงานในประเทศเดียวกัน  

 
 

                                     (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 
        (    นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ    )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
          (       นางพัชรี    เจริญพร      )       (    นางธีราพร   หลาบเลิศบุญ   )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางไกรรวี    ประภากร     )                 ( นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  
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6.3 บริษัทส่งมอบสินค้าใหม่พร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ท าสัญญา ในการติดตั้ง      
หากบริษัทได้ท าความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของสถาบันฯ จะต้องชดใช้ตามท่ีสถาบันฯ ก าหนด หรือ 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 

6.4 บริษัทจะมอบ Operating Manual, Wiring Diagram พร้อมทั้งคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่อง เป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด ทันทีเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ 

6.5 ตัวเครื่อง, ห้องนึ่ง และเครื่องก าเนิดไอน้ า ประกอบและผลิตจากประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอมริกา หรือทวีป
เอเชีย โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารแหล่งผลิตห้องนึ่ง และเครื่องก าเนิดไอน้ าโดย จะต้องผ่านขบวนการ
ทดสอบมาตรฐานรับรอง  การผลิตในการทนความดันของโรงงานผู้ผลิต โดยต้องผ่านการรับรองจากสถาบัน  
ASME (American Society of Mechanical Engineers) หรือ DNV (Det  Norske Veritas Quality 
System Certificate) หรือTUV (Techisher Uberwachungs Verein)โดยน าเอกสารรับรองมาตรฐานมา
แสดง โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุรับรอง 

6.6  บริษัทจะต้องรับประกันการบริการและอะไหล่ทุกชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งมอบ 
6.7 บริษัทจะต้องแนะน าการใช้ และสอนการแก้ไขเบื้องต้นให้ใช้การได้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
6.8 บริษัทจะต้องบริการหลังการรับมอบฟรีในช่วงระยะเวลา 2 ปี โดยบริการดูแล 3 เดือน / ครั้ง 
6.9  บริษัทจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และต้องแสดงหลักฐานว่ามีบุคลากรที่

มีความสามารถในการซ่อมบ ารุงผลิตภัณฑ์นี้ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเอกสาร 
6.10 บริษัทที่เสนอขายหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

และ ISO 13485:2003 เพ่ือความมั่นใจของหน่วยงานราชการในการติดตั้งและ การดูแลบ ารุงรักษาหลัง
การขายโดยต้องมีหนังสือรับรองดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นซองเอกสาร 

6.11 บริษัทจะต้องแสดงแคตตาล็อกฉบับจริงที่บริษัทผู้ผลิตพิมพ์ขึ้น เพื่อแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ในวันยื่นซองเอกสาร 

 
                                     (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 
        (    นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ    )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
          (       นางพัชรี    เจริญพร      )       (    นางธีราพร   หลาบเลิศบุญ   )  
 
  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางไกรรวี    ประภากร     )                 ( นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา )  
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6.12 ผู้ขายต้องติดตั้งตัวเครื่องพร้อมเดินสายไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ าประปา ระบบสายดิน ท่อน้ าทิ้ง และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้งานทั้งหมด จนเครื่องใช้งานได้ดี โดยค่าวัสดุอุปกรณ์ การด าเนินงาน ผู้ขาย
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 

                คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

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

                             (         นายอาคม    ชัยวีระวัฒนะ   )  

 (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ 

                                       (            นางพัชรี      เจริญพร )  

                               (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ 

                                       (           นางธีราพร   หลาบเลิศบุญ     )                                           

                               (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ                       

                                       (             นางไกรรวี   ประภากร    )                                

                               (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ             

                                       (      นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา     )                             

      อนุมัติ 

                                                      
 
 
    (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ)  
                                                 ผูอ้ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ  

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ      ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้้าแบบอัตโนมัติ จ้านวน 1 เครื่อง    
กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานการพยาบาลป้องกันควบคุมการติดเชื้อ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล                  
ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           6,000,000.00                                             บาท 
3. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 สิงหาคม 2559  
    เป็นเงิน         6,000,000.00             บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)              -                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1   บริษัท น้าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ้ากัด 
     4.2   บริษัท เมททอลไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 
     4.3     
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายอาคม      ชัยวีระวัฒนะ                ต้าแหน่ง  รองผู้อ้านวยด้านการแพทย์ 
     5.2  นางพัชรี        เจริญพร                      ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 
                                                                          ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 
     5.3  นางธีราพร     หลาบเลิศบุญ                ตา้แหนง่  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 
                                                                          ด้านการพยาบาล 
     5.4  นางไกรรวี      ประภากร                    ต้าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
                                                                          ด้านการพยาบาล 
     5.5  นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา             ตา้แหนง่  นายช่างเทคนิคช้านาญงาน 
 

 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส้านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง  
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา  
 
    (ลงชื่อ) ......................................................................... ประธานกรรมการ 
 (            นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ )  
 

    (ลงชื่อ) ......................................................................... กรรมการ 
 (               นางพัชรี   เจริญพร )  
 

    (ลงชื่อ) ......................................................................... กรรมการ 
 (           นางธีราพร    หลาบเลิศบุญ     )  
 

    (ลงชื่อ) ......................................................................... กรรมการ 
 (             นางไกรรวี   ประภากร )  
 

    (ลงชื่อ) ......................................................................... กรรมการ 
 (        นายฐานวัฒน ์  หิรัญพงษ์วัฒนา    )  
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