ประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ ชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์จานวน 30 ชุด .
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
ชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์จานวน 30 ชุด
.
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
.
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
.....................................ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อ...
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สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่
ถึงวันที่
............................................ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒202 6800 ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ลงชื่อ นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ

(นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ)
ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/๒๕๕9
การซื้อ ชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์จานวน 30 ชุด
ตามประกาศ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลงวันที่
.
.
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
”
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์จานวน 30 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจะซือ้ จะขายแบบราคางที่ไม่จากัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทประกวดราคาอิ
ี่
เล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒
.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
2.6 บุคคลหรือ...
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2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.
7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.
8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคา เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
4. การเสนอราคา...
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๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่น ข้อ เสนอ และเสนอ ราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 365 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 365 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจะซือ้ จะขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ไปพร้อมการเสนอราคาทาง
ของ ชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์จานวน 30 ชุด
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนีสถาบั
้ นมะเร็งแห่งชาติ .
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.5 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น ข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ ก่อน หรือ
ในขณะที่มีการ พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคา รายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑ .๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคา...

-4ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา เสนอ
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีทปี่ ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผล เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมี
อานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดจ้าง
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 283,065.00 บาท
( สองแสนแปดหมื่นสามพันหกสิบห้าบาทถ้วน )
5.1 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1)
5.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายในแก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาล
กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
............................................................ระหว่างเวลา. 08.30 น. ถึง 16.30 .น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้ค้าประกัน ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้
คัดเลือกไว้ 3 ลาดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

6. หลักเกณฑ์…

-56. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม .
6.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ ยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ พิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิด แผก ไปจากเงื่อนไขของเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ เท่านั้น
6.๓ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สงวนสิทธิไม่พิจารณา ข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดใน เอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.๔ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณายกเลิกการ ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ ยื่นเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

6.๖ ในกรณี…

-66.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคา
เสนอที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก รายดังกล่าวออก และ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ .
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
7. การทาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
7.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงจะซือ้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓
ก็ได้
7.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ 6.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจะซือ้ จะขายตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ กับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (1)
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ.
กาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะกา ร
ยื่นข้อเสนอ (ผู้จะขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซือ้ จะขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซือ้ จะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณข้อ ๑๑ ให้คิดในอัตรา
ร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ ต่อวัน
9. การรับประกัน…

-79. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญา จะซือ้
จะขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ ของงวดสุดท้าย โดยผู้ จะขาย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก
เงินบารุง
.
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น
.
10.๒ เมื่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ จะขายและ
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้จะขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้
จะขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ จะซือ้ จะขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรม
เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผจะขายสั
ู้
่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ จะซือ้ จะขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือ
10.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกันการ
ยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.๔ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ลงชื่อ รัตนา เฟื่องทรัพย์
(นางรัตนา เฟื่องทรัพย์)
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นชุดน้้ายาตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุลชนิดความเสี่ยงสูง 14 ชนิด (High-risk
types of Human Papillomavirus) ในสิ่งส่งตรวจที่เก็บได้จากบริเวณปากมดลูก
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 เป็นชุดน้้ายาตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุลชนิดความเสี่ยงสูง 14 ชนิด ได้แก่
16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68 ผ่านเครื่องอัตโนมัติที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ใช้อยู่
2.2 ชุดน้้ายาตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุลชนิดความเสี่ยงสูง 1 กล่อง สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 250 เทสต์
2.3 ชุดน้้ายาประกอบด้วยการตรวจหา
2.3.1 เชื้อไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุลชนิดความเสี่ยงสูง( HPV High Risk Assay )
2.3.2 ที่ระบุสายพันธ์ 16,18 และหรือ45 ( HPV genotype 16,18/45)
2.3.3 ชุดอุปกรณ์เสริมที่ใช้ส้าหรับตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุลชนิดความเสี่ยงสูง
( Run Kit )
2.4 เป็นน้้ายาที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (US-FDA) และ (CE mark) ให้ใช้ในการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกได้
3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 ผ่านการรับรองคุณภาพว่าสามารถใช้ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่เก็บด้วยน้้ายาเก็บรักษาสภาพเซลล์
ที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีใช้อยู่
3.2 ผ่านการรับรองคุณภาพว่าน้้ายาที่ส่งมอบสามารถท้าการทดสอบกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
ที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีใช้งานอยู่ โดยไม่ต้องดัดแปลง
3.3 น้้ายาที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน รวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์และการน้าส่งใน
อุณหภูมิที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้้ายา
ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ
( นายปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ )
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ ลงชื่อ..............................................................กรรมการ
( นางอุษณีย์ พรหมประกอบ )
( นางกัณฑวรรณ ชุ่มเชื้อ )
ลงชื่อ.........................................................กรรมการ ลงชื่อ.............................................................กรรมการ
( นางกมลวัลย์ สามณฑา )
( นางสาววรางคณา สายัณต์ )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ จานวน 30 ชุด .
กลุ่มงาน/ฝ่าย
มะเร็งนรีเวช
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,661,300.00
บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
19 พฤษภาคม 2559
.
เป็นเงิน
5,661,300.00 บาท ราคา/หน่วย
188,710.00 บาท/ ชุด
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
เลขที่ 186/2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. นายปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ นายแพทย์ชานาญการ
2. นางอุษณีย์ พรหมประกอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
ด้านบริการทางวิชาการ
3. นางกัณฑวรรณ ชุ่มเชื้อ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ด้านการพยาบาล
4. นางกมลวัลย์
สามณฑา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ด้านการพยาบาล
5. นางสาววรางคณา สายัณต์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ
( นายปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ )
ลงชื่อ................................................................กรรมการ
( นางอุษณีย์ พรหมประกอบ )
ลงชื่อ................................................................กรรมการ
( นางกัณฑวรรณ ชุ่มเชื้อ )
ลงชื่อ................................................................กรรมการ
( นางกมลวัลย์
สามณฑา )
ลงชื่อ................................................................กรรมการ
( นางสาววรางคณา สายัณต์ )

