
 

 

 

 

ประกาศ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                
เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือ           น้้ายาตรวจหาสารเคมทีั่วไปในเลือด จ้านวน 54 รายการ                      .  
        ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 

                                              
   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                    มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 
               น้้ายาตรวจหาสารเคมทีั่วไปในเลือด จ้านวน 54 รายการ                                               .                       

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่               .           
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี ้

4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท้า
สัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก้าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                               

                                .ระหว่างเวลา         08.30    น.  ถึง      16.30   น.   

 
 

ผู้สนใจติดต่อ... 
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 ผู้สนใจ สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่                                   ถึงวันที่     
                                  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒202 6800 ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕       ในวันและเวลาราชการ  

                       ประกาศ  ณ  วันที่        สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

ลงชื่อ  นายวีรวุฒิ  อิ่มส้าราญ 
 
 

(นายวีรวุฒิ  อิ่มส้าราญ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
        เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่        /๒๕๕9 
การซื้อ    น้้ายาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จ้านวน 54 รายการ    

ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
ลงวันที ่                                              . 

 .                                                                          . 

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ              ”  
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ            น้้ายาตรวจหาสารเคมทีั่วไปในเลือด จ้านวน 54 รายการ          .
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                         .  
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน                
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน้า และข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.๓ แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ้ากัดปริมาณ 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
 (2) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
     ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                                                                                                                                                                           
 ๒ .๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕       
 ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

      2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด 

 
2.6 บุคคลหรือ... 
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     2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ  
  2. 7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัด

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 ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (ข)   บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ         
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคา เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
    (๒) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

 
 

4. การเสนอราคา... 
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  ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่น ข้อเสนอ และเสนอ ราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบท่ีก้าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา  
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า      90     วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน   365   วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขาย 
 ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ     น้้ายาตรวจหาสารเคมทีั่วไปในเลือด จ้านวน 54 รายการ        ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์      
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน   ๓    วัน 
 ๔.5  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๔.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                                  ตั้งแต่เวลา    ๐8.3๐    น. ถึง    ๑๖.๓๐    น.   

 เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ ก่อน หรือ
ในขณะที่มีการ พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคา รายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑ .๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และ    
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคา... 
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 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา เสนอ
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าว
ต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีทีป่ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผล เสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมี
อ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                 4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก้าหนด 
 (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
 (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 5. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดจ้าง
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ้านวน   499,953.49    บาท 
(   สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์   ) 
  5.1 หนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุใน 
ข้อ 1.4 (1) 
  5.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายในแก่   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการ 
  5.3 พันธบัตรรัฐบาล  
  กรณีท่ีผู้เสนอราคาน้าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน    
การเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่                                          
.                                      ระหว่างเวลา.   08.30   น. ถึง    16.30     .น.  
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้       สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ    จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้ค้้าประกัน ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้
คัดเลือกไว้ 3 ล้าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
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       6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์   ราคา     และจะพิจารณาจาก     ราคารวม     .  
  6.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการ ยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ พิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิด แผก ไปจากเงื่อนไขของเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ 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 อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดใน เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

 6.๔  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริง อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง    

          6.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       เป็นเด็ดขาด 
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะพิจารณายกเลิกการ ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ ยื่นเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
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 6.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคา
เสนอที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
มีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก รายดังกล่าวออก  และ      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    . 
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

          7. การท้าสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ้ากัดปริมาณ 
 7.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงจะซ้ือ    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ    จะพิจารณาจัดท้า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท้าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
 7.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน  ๕  วันท้าการของทางราชการ หรือ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     เห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ 6.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ กับ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ      ๕     ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้       สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ  ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ 
 (๓)  หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบใุน
ข้อ ๑.๔ (1) 
 (๔)  หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท       
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม ตัวอย่างหนังสือค้้าประกันของธนาคารที่ กวพ. 
ก้าหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะกา ร
ยื่นข้อเสนอ (ผู้จะขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ้ากัดปริมาณ ข้อ ๑๑ ให้คิดในอัตรา
ร้อยละ    ศูนย์จุดสองศูนย์   ต่อวัน 
 
 

9. การรับประกัน… 
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 9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญา จะซ้ือ
จะขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      6     เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ ของงวดสุดท้าย  โดยผู้จะขาย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    5     วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

                 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 10.๑ เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก              เงินบ้ารุง                      . 
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น               .  
 10.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ จะขายและ
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้จะขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ จะขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (๑)  แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ จะซ้ือจะขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรม
เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผูจ้ะขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้     
            (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ จะซ้ือจะขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะริบหลักประกันการ
ยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.๔     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
                                 วันที่         สิงหาคม พ.ศ. 2559 
      

                    ลงชื่อ รัตนา  เฟ่ืองทรัพย์    

 
(นางรัตนา  เฟ่ืองทรัพย์) 

เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 



จ ำนวน

(กลอ่ง) รำคำตอ่หน่วย รวมเปน็เงิน

1 ALP 250 1,449.85               362,462.50         

2 AST/GOT 220 1,679.90               369,578.00         

3 ALT/GPT 220 1,679.90               369,578.00         

4 TOTAL PROTEIN 300 417.30                 125,190.00         

5 ALBUMIN 300 572.45                 171,735.00         

6 TOTAL BILIRUBIN 375 1,160.95               435,356.25         

7 CHOLESTEROL 200 1,786.90               357,380.00         

8 TRIGLYCERIDE 250 1,102.10               275,525.00         

9 URIC ACID 200 1,551.50               310,300.00         

10 UREA 250 2,701.75               675,437.50         

11 DIRECT BILIRUBIN 300 765.05                 229,515.00         

12 HDL-C 300 5,269.75               1,580,925.00       

13 LDL-C 270 3,975.05               1,073,263.50       

14 CREATININE 300 2,086.50               625,950.00         

15 CALCIUM 30 545.70                 16,371.00           

16 PHOSPHORUS 30 1,380.30               41,409.00           

17 MAGNESIUM 30 1,551.50               46,545.00           

18 GLUCOSE 85 1,300.05               110,504.25         

19 AMYLASE 10 5,103.90               51,039.00           

20 GGT 5 1,909.95               9,549.75             

21 LDH 15 1,562.20               23,433.00           

22 น ้ำยำส้ำหรับใช้ล้ำงคิวเวต 170 749.00                 127,330.00         

23 น ้ำยำส้ำหรับใช้ล้ำงคิวเวต แบบ CASSETTE 250 535.00                 133,750.00         

24 ACID WASH SOLUTION 10 1,605.00               16,050.00           

25 น ้ำยำส้ำหรับใช้ล้ำง Probe แบบ CASSETTE 80 535.00                 42,800.00           

26 น ้ำยำส้ำหรับเจือจำงส่ิงส่งตรวจ 6 535.00                 3,210.00             

27 น ้ำยำที่ช่วยลดแรงตึงของน ้ำใน Reaction bath 12 11,235.00             134,820.00         

28 SERUM INDEX 30 535.00                 16,050.00           

29 น ้ำยำมำตรฐำน ( CALIBRATION ) 10 3,745.00               37,450.00           

30 น ้ำยำควบคุมคุณภำพทำงเคม ีช่วงปกติ (Normal) 3 10,700.00             32,100.00           

31 น ้ำยำควบคุมคุณภำพทำงเคม ีช่วงผิดปกติ (Pathologic) 3 10,700.00             32,100.00           

32 น ้ำยำทดสอบมำตรฐำนในกำรตรวจ Lipid 5 3,745.00               18,725.00           

33 น ้ำยำ Thyroglobulin (Tg) 5 12,840.00             64,200.00           

34 น ้ำยำ antibodies to thyroglobulin (Anti-Tg) 3 21,400.00             64,200.00           

รำยกำรน  ำยำตรวจหำสำรเคมทีั่วไปในเลอืด จ ำนวน 54 รำยกำร

ล ำดบั รำยกำร
รำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)



จ ำนวน

(กลอ่ง) รำคำตอ่หน่วย รวมเปน็เงิน

รำยกำรน  ำยำตรวจหำสำรเคมทีั่วไปในเลอืด จ ำนวน 54 รำยกำร

ล ำดบั รำยกำร
รำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)

35 น ้ำยำ Total Triiodothyronine (T3)  7 16,959.50             118,716.50         

36 น ้ำยำ Total Thyroxine (T4) 7 16,959.50             118,716.50         

37 น ้ำยำ Free thyroxine (FT4) 6 16,959.50             101,757.00         

38 น ้ำยำ Thyrotropin (TSH) 12 29,639.00             355,668.00         

39 น ้ำยำ Free Prostate specific antigen (FPSA) 4 20,437.00             81,748.00           

40 น ้ำยำควบคุมคุณภำพ Thyroid 3 2,889.00               8,667.00             

41 ISE Diluent 10 5,350.00               53,500.00           

42 ISE Iinternal Standard 30 5,350.00               160,500.00         

43 ISE Reference Electrolyte (KCI) 8 3,745.00               29,960.00           

44 Standards Low 15 1,284.00               19,260.00           

45 Standards High 30 1,284.00               38,520.00           

46 Activator 5 5,350.00               26,750.00           

47 CO2 90 3,745.00               337,050.00         

48 CO2 Calibrator 5 4,815.00               24,075.00           

49 น ้ำยำ CO2 Control ช่วงค่ำปกติ 10 4,815.00               48,150.00           

50 น ้ำยำ CO2 Control ช่วงค่ำผิดปกติ 10 4,815.00               48,150.00           

51 NA Electrode 15 8,025.00               120,375.00         

52 K Electrode 15 8,025.00               120,375.00         

53 CL Electrode 15 10,700.00             160,500.00         

54 Reference Electrode 4 10,700.00             42,800.00           

รวมเปน็เงินทั งสิ น 9,999,069.75       

รำคำกลำง (รำคำอำ้งองิ) 9,999,069.75 บำท



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อน้้ายาตรวจหาสารเคมีท่ัวไปในเลือด จ้านวน 54 รายการ                   . 
    งาน   งานเคมีคลินิก    กลุ่มงาน/ฝ่าย      เทคนิคการแพทย์        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   9,999,069,75     บาท 
3. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)              24   สิงหาคม 2559                                  . 
    เป็นเงิน   9,999,069,75         บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..........................-.............................บาท 
    (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1.     ตามสัญญาจะซื้อจะขายเลขท่ี 140 /2558   ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2559                .                                                                         
.    4.2.                                                                                                              .                                                                                               
     4.3................................-.................................................................................................................. 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 นางอารีย์    ประสิทธิพยงค์   ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการพิเศษ  
                                                                   ด้านบริการทางวิชาการ 
    5.2 นายอนุพงษ์        ไชยมูล              ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ  
                                                                   ด้านบริการทางวิชาการ 
    5.3 นางสาวญานิณี     จรัสวิศรุตพร       ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ  
                                                                   ด้านบริการทางวิชาการ 
    5.4 นางสาววิชุดา    ไตรรัตน์อภิชาต    ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
    5.5 นางสาวสุธาสินี      จงใจรัก            ต้าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
 

                                                                

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

                              (     นางอารีย์     ประสิทธิพยงค์   ) 

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

                                        (   นายอนุพงษ์        ไชยมูล   )                       

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

                             (   นางสาวญานิณี     จรัสวิศรุตพร    ) 

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

                              (   นางสาววิชุดา    ไตรรัตน์อภิชาต  )                          

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

                                        (  นางสาวสุธาสินี         จงใจรัก     ) 
 

 

อนุมัติ 

 

 

(   นายวีรวุฒ ิ อ่ิมส้าราญ   ) 
ผู้อ้านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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