เรื่อง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ประกาศ
ประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding)

สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง

มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไม เป น ผู ได รับ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไมย อมขึ้น ศาลไทย เวน แตรัฐ บาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่จ ะเข าเปน คูสัญ ญากับ หนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนิน การจัดซื้อจัด จาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คู สั ญ ญาต องรั บและจ ายเงิ น ผ านบั ญ ชี ธนาคาร เว นแต การจ ายเงิ นแต ละครั้ งซึ่ งมี มู ลค าไม เกิ น
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กํา หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จา งภาครัฐ ดว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส ในวันที่
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูสนใจสามารถ...

-๒ผูสนใจสามารถขอรับ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในระหวางวันที่
ถึ ง วั น ที่
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ ตอ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ
(นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ)
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่
/๒๕๕๙
การซื้อ
เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ
ตามประกาศ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ลงวันที่
.
.
.
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
”
มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงาน
ได ทั น ที และมี คุณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ กํ าหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้ อด วยวิธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือ...

-๒๒.๖ บุ คคลหรือนิ ติบุค คลที่จ ะเขาเปน คูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเป น ผูไมแสดงบั ญ ชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่จ ะเขาเปน คูสัญ ญากับ หน วยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนิน การ
จัด ซื้ อจั ด จ างด ว ยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบี ย นใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงิน ผานบัญชีธนาคาร เวน แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํากั ด หรือบริษั ท มหาชนจํ ากัด ให ยื่น สํ าเนาหนั งสือ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่ แสดงถึงการเขาเปนหุ นสวน (ถามี) สําเนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่ มิใช สัญ ชาติ ไทย ก็ให ยื่ น สําเนาหนังสือเดิน ทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน นิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนั งสื อมอบอํานาจซึ่ งปดอากรแสตมป ตามกฎหมายในกรณี ที่ ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา...

-๓-

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เสนอราคาต องยื่ น ข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัดจางภาครัฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู เ สนอราคาจะต อ งเสนอราคาเป น เงิ น บาท และเสนอราคาเพี ย งราคาเดี ย ว
โดยเสนอราคารวมและหรื อราคาต อหน ว ย และหรือต อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว ท ายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ. สถาบัน มะเร็งแหงชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๕๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะยึด
ไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผู เสนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ างภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน หรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เป นผูที่ใหความรวมมือเป นประโยชนตอการพิ จารณาของทางราชการและมิ ไดเปนผู ริเริ่มใหมีการกระทํ า
ดังกลาว
ผูเสนอราคา...

-๔ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ
ของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
ในกรณี ที่ปลั ดกระทรวงพิ จารณาเห็ นด วยกับ คําคัด คานของผูอุทธรณ และเห็น วาการ
ยกเลิ กการพิ จารณาผลการเสนอราคาที่ ได ดําเนิ น การไปแล ว จะเป น ประโยชนแกท างราชการอย างยิ่ งให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผู เสนอราคาจะต องลงทะเบี ย นเพื่ อ เขาสู ก ระบวนการเสนอราคา ตามวั น เวลา
ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอ
ราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้น ไม เกิน ๓ วัน ทําการของทาง
ธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ ผู เสนอราคานํ า เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ งจ ายหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย มาวางเป น
หลักประกั น การเสนอราคา จะต องสงต น ฉบับ เอกสารดั งกล าวมาให สวนราชการตรวจสอบความถู กต อง
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับ ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตน เรียบรอยแลว เวน แตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ...

-๕๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม .
๖.๒ หากผู เสนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม ถู ก ต อ งตามข อ ๒ หรื อ ยื่ น หลั ก ฐานการยื่ น
ขอเสนอไม ถูกต อง หรือไม ครบถ ว นตามขอ ๓ หรือยื่ น ข อเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แล ว คณะกรรมการ
พิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส จะไมรั บ พิ จารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวน แตเป น
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เทานั้น
๖.๓ สถาบันมะเร็งแหงชาติ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไม
มีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อ ผู เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ างด ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิ จารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรีย กรองค า เสี ย หายใดๆ มิได รวมทั้ ง สถาบัน มะเร็งแหงชาติ จะพิ จ ารณายกเลิ กการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ สถาบันมะเร็งแหงชาติ มี
อํานาจที่ จะตั ด รายชื่ อผู เสนอราคาที่ ไดรับ การคัดเลือกรายดังกล าวออก และ สถาบัน มะเร็งแห งชาติ จะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้...

-๖ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ เห็ นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเป น
หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ
๑.๓ กับ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให
สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่งจายให แ ก สถาบั น มะเร็ งแห งชาติ ซึ่ งเป น เช็ คลงวั น ที่ ที่ ทํ า
สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบรรษั ทเงิน ทุ น อุต สาหกรรมแห งประเทศไทย บริษั ท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.
กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะ
การยื่นขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ศูนยจุดสองศูนย ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา - เดือน ๒ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก เงินบํารุง งบฉุกเฉิน
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถาบันมะเร็งแหงชาติไดอนุมัติเงินคาพัสดุแลวเทานั้น

.

๑๐.๒ เมื่อสถาบันมะเร็งฯ...

-๗๑๐.๒ เมื่อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและได
ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ได ต ามที่รั ฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกํ าหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปน ผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช นเดีย วกับ เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวน แตจะไดรับ อนุญาตจากกรมเจาท าใหบ รรทุ ก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง สถาบั น มะเร็ งแหงชาติ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญ ญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะริบหลักประกัน
การยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ สถาบันมะเร็งแหงชาติ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) นางรัตนา เฟองทรัพย
(นางรัตนา เฟองทรัพย)
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้้าแบบอัตโนมัติ
1. ความต้องการ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 760 ลิตร แบบ 1 ประตู มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติภายใต้ความดัน ทางานได้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ
โปรแกรมการนึ่งฆ่าเชื้อใน 1 รอบ
3.2 ใช้ไอน้าจากเครื่องกาเนิดไอน้าภายในตัวเครื่องซึ่งติดตั้งอยู่ใต้ห้องนึ่งภายในโครงสร้างเดียวกันและสามารถ
ใช้กับเครื่องกาเนิดไอน้าของส่วนกลางได้
3.3 ขนาดความจุภายในห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 760 ลิตร เป็นแบบ 1 ประตู มีขนาดภายนอกตัวเครื่องกว้างไม่เกิน
1.10 เมตร และสูงไม่เกิน 2 เมตร เนื่องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีสถานที่จากัดในการติดตั้ง
3.4 มีประตูเปิด-ปิด ด้านหน้าของเครื่อง 1 ประตู แบบบานเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่ง
3.5 โครงผนังด้านหน้าเครื่องพร้อมแผงควบคุมการทางาน สามารถเปิดออกเพื่อง่ายสาหรับการตรวจเช็คและ
ซ่อมบารุงรักษาเครื่อง
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 ผนังชั้นในทาด้วยสแตนเลสสตีล
เกรดไม่น้อยกว่า 316 L หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร สามารถทนแรงดันไอน้าได้ไม่น้อยกว่า 3Bar หรือ
40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
4.2 ระบบท่อและข้อต่อภายในเครื่อง ทาด้วยสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า AISI304
(ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ
( นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ )
(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ
(
นางพัชรี เจริญพร )
( นางธีราพร หลาบเลิศบุญ )
(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ
( นางไกรรวี ประภากร )
( นายฐานวัฒน์ หิรัญพงษ์วัฒนา )

-24.3 ผนังชั้นนอก (Jacket) มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ทาด้วยสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า 316 L
หุ้มทับด้านนอก Jacket ด้วยฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า2 เซนติเมตร พร้อมปิดทับด้วยผ้าทนความร้อน
เพื่อกันความร้อนกระจายออกมานอกตู้
4.4 ประตูเป็นแบบเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านสายพาน ตัวผนังด้านในทาด้วยสแตนเลสสตีล
เกรดไม่น้อยกว่า 316L มีความหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร
4.5 มีระบบ Internal Pressure Lock โดยขณะที่เครื่องกาลังทางานประตูจะเปิดไม่ได้ เมื่อมีแรงดันของไอน้า
ภายในห้องนึ่ง
4.6 ขอบยางประตู (Door Gasket) ทาด้วยยาง 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
- เวลาที่เหลือในการทางานก่อนจบโปรแกรมการนึ่ง
- ชื่อโปรแกรมและขั้นตอนที่กาลังทางานอยู่
4.7.2 มีโปรแกรมการใช้งานให้เลือกใช้งาน ไม่น้อยกว่า 7 โปรแกรม
4.7.3 สามารถปรับตั้งเวลา และอุณหภูมิ ในการฆ่าเชื้อได้
4.7.4 มีปุ่มควบคุมด้านข้างหน้าจอ (Function key) ไม่น้อยกว่า 6 ปุ่ม เพื่อควบคุมการทางาน เช่น
เปิด-ปิด ประตู ,เข้าสู่เมนูหลัก , เข้าสู่โปรแกรมหลัก , เริ่มการทางาน เป็นต้น
(ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ
( นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ )
(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ
(
นางพัชรี เจริญพร )
( นางธีราพร หลาบเลิศบุญ )
(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ
( นางไกรรวี ประภากร )
( นายฐานวัฒน์ หิรัญพงษ์วัฒนา )

-34.7.5 สามารถแสดงขั้นตอนการทางานโดยเลือกได้ไม่น้อยกว่า 2 แบบ คือ
- แบบกราฟ
- แบบตัวเลข, ตัวอักษร
4.7.6 สามารถแสดงโปรแกรมเมนูการบารุงรักษา (Self Diagnostic Program)
4.7.7 มีระบบบันทึกผลการทางานของเครื่อง (Printer) เป็นแบบ Thermal ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลของ
การทางาน เช่น รอบการทางาน ,วันที่, โปรแกรม, ขั้นตอนการทางานรวมทั้งกราฟเส้น
4.8 มีเครื่องกาเนิดไอน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 กิโลวัตต์ ทาด้วยสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า 316L
4.9 มี (Preheated Tank) ระบบถังปรับอุณหภูมิความร้อนของน้าก่อนเข้าหม้อต้ม ภายในตัวเครื่องเพื่อลด
ระยะเวลาการทางานอุณหภูมิของเครื่องกาเนิดไอน้ามีโปรแกรมให้เลือกใช้งานแตกต่างไม่น้อยกว่7า โปรแกรม
เมื่อเลือกโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเครื่องจะทางานโดยอัตโนมัติจนจบขั้นตอนในโปรแกรมนั้นๆ ที่แผงควบคุม
โปรแกรมสามารถเลือกวิธีการนึ่งได้ ดังนี้
โปรแกรมที่ 1 สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุ เช่น ผ้า หรือเครื่องมือที่ห่อผ้า ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส
โปรแกรมที่ 2 สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุ เช่น ผ้า หรือเครื่องมือที่ห่อผ้า ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
โปรแกรมที่ 3 สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องต่าง ๆ ที่ไม่ห่อผ้า โดยใช้เวลาเร่งด่วน
โปรแกรมที่ 4 สาหรับนึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
โปรแกรมที่ 5 สาหรับนึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
โปรแกรมที่
6 Bowie-Dick Test เพื่อตรวจสอบและควบคุมการนาอากาศออกจากห้องนึ่ง และ
ตรวจสอบการกระจายตัวของไอน้าให้ห้องนึ่ง
โปรแกรมที่ 7 Leak Rate Test สาหรับตรวจสอบการรั่วของระบบท่อกับห้องนึ่งของเครื่องทั้งระบบ
4.10 มีระบบสาหรับตั้งรหัสผ่านเข้าไปยังระบบการทางานต่างๆ ในการควบคุมตัวเครื่อง (Password) เมื่อ
ต้องการความปลอดภัย
4.11 มี Filter ที่กรองอากาศเข้าเครื่องนึ่งจะต้องไม่เกิน 0.3 ไมครอน และจะต้องสามารถถอดเข้าออก เพื่อทา
ความสะอาด หรือเปลี่ยนได้ง่าย
(ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ
( นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ )
(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ
(
นางพัชรี เจริญพร )
( นางธีราพร หลาบเลิศบุญ )
(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ
(ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ
( นางไกรรวี ประภากร )
( นายฐานวัฒน์ หิรัญพงษ์วัฒนา )

-45. มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
5.1 รถเข็นสาหรับบรรทุกชั้นวางของเข้าห้องนึ่ง ทาจากสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า AISI304 จานวน 3 คัน
5.2 ชั้นสาหรับบรรจุของเข้าห้องนึ่ง ทาจากสแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่า AISI304 จานวน 2 ชุด
5.3 ตะกร้าสาหรับบรรจุของเข้าห้องนึ่ง ขนาดเล็ก
จานวน 20 ใบ
5.4 ตะกร้าสาหรับบรรจุของเข้าห้องนึ่ง ขนาดใหญ่ จานวน
20 ใบ
5.5 กระดาษบันทึกการทางานของเครื่อง จานวน
30 ม้วน
5.6 เครื่องกรองน้าชนิดเรซิ่น พร้อมเครื่องกรองน้า RO)
( ขนาดเหมาะสมกับเครื่องนึ่ง ฯ ที่เสนอขาย จานวน1 ชุด
5.7 ถังพักน้าทาด้วยสแตนเลส เกรดไม่น้อยกว่า AISI304 ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร
จานวน 2 ใบ
5.8 ชุดอ่านผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาให้ปราศจากเชื้อ
จานวน 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 สามารถเลือกการอ่านผลทดสอบการนึ่งด้วยไอน้า แบบ 1 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง ได้ภายในเครื่อง
เดียวกัน
5.8.6 ตัวเครื่องสามารถพิมพ์รายงานผล เมื่อเสร็จสิ้นการอ่าน
5.8.7 สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
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 )

-56.3 บริษัทส่งมอบสินค้าใหม่พร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ทาสัญญา ในการติดตั้ง
หากบริษัทได้ทาความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของสถาบันฯ จะต้องชดใช้ตามที่สถาบันฯ กาหนด หรือ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
6.4 บริษัทจะมอบ Operating Manual, Wiring Diagram พร้อมทั้งคู่มือการบารุงรักษาเครื่อง เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด ทันทีเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
6.5 ตัวเครื่อง, ห้องนึ่ง และเครื่องกาเนิดไอน้า ประกอบและผลิตจากประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอมริกา หรือทวีป
เอเชีย โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารแหล่งผลิตห้องนึ่ง และเครื่องกาเนิดไอน้าโดย จะต้องผ่านขบวนการ
ทดสอบมาตรฐานรับรอง การผลิตในการทนความดันของโรงงานผู้ผลิต โดยต้องผ่านการรับรองจากสถาบัน
ASME (American Society of Mechanical Engineers) หรือ DNV (Det Norske Veritas Quality
System Certificate) หรือTUV (Techisher Uberwachungs Verein)โดยนาเอกสารรับรองมาตรฐานมา
แสดง โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุรับรอง
6.6 บริษัทจะต้องรับประกันการบริการและอะไหล่ทุกชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
6.7 บริษัทจะต้องแนะนาการใช้ และสอนการแก้ไขเบื้องต้นให้ใช้การได้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
6.8 บริษัทจะต้องบริการหลังการรับมอบฟรีในช่วงระยะเวลา 2 ปี โดยบริการดูแล 3 เดือน / ครั้ง
6.9 บริษัทจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และต้องแสดงหลักฐานว่ามีบุคลากรที่
มีความสามารถในการซ่อมบารุงผลิตภัณฑ์นี้ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเอกสาร
6.10 บริษัทที่เสนอขายหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนจาหน่าย จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
และ ISO 13485:2003 เพื่อความมั่นใจของหน่วยงานราชการในการติดตั้งและ การดูแลบารุงรักษาหลัง
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 )

-66.12 ผู้ขายต้องติดตั้งตัวเครื่องพร้อมเดินสายไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้าประปา ระบบสายดิน ท่อน้าทิ้ง และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้งานทั้งหมด จนเครื่องใช้งานได้ดี โดยค่าวัสดุอุปกรณ์ การดาเนินงาน 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 อิ่มสาราญ)
ผูอ้ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้้าแบบอัตโนมัติ จ้านวน 1 เครื่อง
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานการพยาบาลป้องกันควบคุมการติดเชื้อ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ส่วนราชการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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
ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ
ด้านการพยาบาล
5.4 นางไกรรวี ประภากร
ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
ด้านการพยาบาล
5.5 นายฐานวัฒน์ หิรัญพงษ์วัฒนา
ต้าแหน่ง นายช่างเทคนิคช้านาญงาน
หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส้านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา
(

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

(

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

(

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

(

(ลงชื่อ) ......................................................................... กรรมการ
นางไกรรวี ประภากร )
(ลงชื่อ) ......................................................................... กรรมการ
(
นายฐานวัฒน์ หิรัญพงษ์วัฒนา )

