
ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน ๒๐ รายการ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน ๒๐ รายการ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาคร้ังนี้เป็นเงินท้ังสิ้น 
๑๗,๑๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราวเน่ือง

จากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมการแพทย์ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ
เสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน
ท่ี ........................�ระหว่างเวลา�........................�น.�ถึง�........................�น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบ
ถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๐๒-๖๘๐๐ ต่อ ๑๕๐๔,๑๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160



กรมการแพทย์ ผ่านทางอีเมล์ procurement@nci.go.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวัน
ท่ี ........................ โดยกรมการแพทย์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nci.go.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการแพทย์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................

การจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน ๒๐ รายการ
ตามประกาศ กรมการแพทย์

ลงวันท่ี สิงหาคม ๒๕๖๕

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า�"กรม" มีความประสงค์จะ จ้าง
เหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน ๒๐ รายการ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนดดังต่อไปนี้

๑.�����เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทําของ
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

������������������������������������(๑)�� หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม
������������������������������������(๑)�� ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
������������������������������������(๒)�� การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
������������������������������������(๑)�� บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
������������������������������������(๒)�� บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
๒.����คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีท่ีข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ

ต้องมีการกําหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ

สําหรับข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.����หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

�����������������������������������(๑)����ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
�������������������������������������������(ก)���ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
�������������������������������������������(ข)���บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง
�����������������������������������(๒)����ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต้อง
�����������������������������������(๓)����ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
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�����������������������������������(๔)����เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ
�������������������������������������������(๔.๑)���สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
�����������������������������������(๑)����ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ท้ังนี้ หากผู้
รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
�����������������������������������(๒)����หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
�����������������������������������(๓)����สําเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(ถ้ามี)
�����������������������������������(๔)����บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.����การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทํางาน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160



๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ........................ ระหว่างเวลา�........................�น. ถึง�........................�น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย
ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
�����������������������������������(๑)����ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
�����������������������������������(๒)����ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว
�����������������������������������(๓)����ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด
�����������������������������������(๔)����ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
�����������������������������������(๕)����ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทําแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
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๕.����หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๘๕๖,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดแสน
ห้าหม่ืนหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวัน
ท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี ........................�ระหว่าง
เวลา�........................�น.�ถึง�........................�น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญาร่วมค้า
กําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อย
แล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้
ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก 

ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
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เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ
ไปนี้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด
ซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๖.๖ กรมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม
ท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ
เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาย่ืนขอเสนอแทน เปนตน

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได กรม มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู
ย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ กอนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอ
เสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง
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ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 
๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว

ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

๗. การทําสัญญาจาง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา

สัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงกรม ไดรับมอบไวแลว

๘. คาจางและการจายเงิน

กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือ
ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๒ งวด ๆ ละ ๑ เดือน เม่ือสถาบันมะเร็งแหงชาติหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจสอบผลงานในแตละงวด และปรากฏวาแลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวนตรงตาม
ขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ

๙. อัตราคาปรับ
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คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๓ เดือน นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภาย
ใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุง
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินบํารุง ป ๒๕๖๖ แลวเทา

นั้น 
๑๑.๒ เม่ือกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการ
ย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก
รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา
เสียหายใดๆ จากกรมไมได
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทํา
การจัดจางครั้งนี้ตอไป
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมการแพทย
สิงหาคม ๒๕๖๕
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แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ    จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)  จํานวน  20  รายการ              .           
                      (ตามรายการแนบท้าย)                                                                               . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย       กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์                                    .  
    ส่วนราชการ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ            .  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   17,132,800.00                         บาท.                                           
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี       25 สิงหาคม 2565                                       . 
    เป็นเงิน             17,132,500.00              บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                -              บาท
5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาตํ่าสุด) 
    5.1  บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด                                                                      . 
    5.2  บริษัท ฮอสพิเมดิคัล ซิสเต็ม จํากัด                                                                           .          
    5.3  บริษัท รัชวิภา พลัส จํากัด                                                                                     .     
6. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง  
    6.1  นางศราวรรณ    ศรวีานิชวิพัฒน์             ตําแหน่ง    นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ                  .                         
.                                                                            ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา                .                         
    6.2  นางสาวภาวิดา   วัธนธาดา                   ตําแหน่ง    นายแพทย์ปฏิบัติการ                         .     
    6.3  นายสุนทร         ถาวรวันชัย                 ตําแหน่ง    นักรังสีการแพทย์ชํานาญการพิเศษ         .                            
                                                                             ด้านบริการทางวิชาการ                       .                                                             
   6.4  นายชวลิต          แซ่กัม                        ตําแหน่ง    นักรังสีการแพทย์ชํานาญการ                ....
                                                                             ด้านบริการทางวิชาการ                       .                                 
   6.5  นางสาวณัฐธิดา   ว่องไวพาณิชย์               ตําแหน่ง   นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ                 .                            
.       . 

    

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 

                        (ลงชื่อ)                                            ประธานกรรมการ 
 (  นางศราวรรณ  ศรีวานิชวิพัฒน์ ) 

  

(ลงชื่อ)                                        กรรมการ           (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
  ( นางสาวภาวิดา  วัธนธาดา )              (  นายสุนทร  ถาวรวันชัย  ) 

  

(ลงชื่อ)                                        กรรมการ           (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
 ( นายชวลิต  แซ่กัม )              ( นางสาวณัฐธิดา  ว่องไวพาณิชย์ ) 

 
 



รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน 20 รายการ 

ลําดับ 
รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 

Scan)  
รหัส

รายการ 

ราคาค่าตรวจ ราคากลาง จํานวน 
คิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 

(บาท) 
เงื่อนไขข้อบ่งชี้การเบิก / หมายเหตุ 

 
กรมบัญชีกลาง 

จ้างเหมา
ตรวจ 

การตรวจ 

(บาท) (บาท) (ครั้ง) 
1 CT Brain NC  44101 3,500 700 50 

 
35,000   

 

2 CT Brain with CM 44102 5,000 1,250 250   312,500   
 

3 CT Neck  44250 6,000 1,500 250 
 

375,000 
ครอบคลมุการตรวจ nasopharynx, 
oropharynx, oral cavity salivary nds, 
thyroid gland และ parathyroid glands 

 

4 CT Larynx (or CT Vocal cord paralysis) 44260 6,000 1,500 1   1,500   
 

5 CT Paranasal sinuses without contrast 44233 3,500 875 10 
 

8,750   
 

6 CT Paranasal sinuses with contrast 44234 5,000 1,250 10   12,500   
 

7 CT Chest with contrast   44301 6,000 1,500 3,080   4,620,000   
 

8 CT Chest without contrast  44303 4,000 1,000 50   50,000   
 

9 CTA Pulmonary artery 44311 12,000 3,000 75   225,000   
 

10 CTA Chest 44310 12,000 3,000 25   75,000   
 

11 CTA Abdominal aorta 44423 12,000 3,000 10   30,000   
 

12 CT Upper abdomen  44501 6,000 1,500 2,080   3,120,000 
กรณีมีการตรวจรายการ CT Upper 
abdomen และ CT Lower abdomen 
พร้อมกัน ให้เบิกรวม  ในอัตราไมเ่กิน CT 
Whole abdomen 

 

13 CT Lower abdomen 44502 6,000 1,500 250   375,000 
 

14 CT Whole abdomen  44503 10,000 2,500 2,750   6,875,000   
 

15 CT Urinary tract (or KUB) 44610 6,000 1,500 10   15,000   
 

16 CT Temporal bone (including internal acoustic canals) 44220 5,000 1,250 1   1,250   
 

17 CT Orbits  44210 5,000 1,250 1   1,250   
 

18 CTA: UpperExtremities (peripheral runoff)  44750 12,000 3,000 5   15,000   
 

19 CTA: LowerExtremities (peripheral runoff)  44760 15,000 3,750 5   18,750   
 

20 Additional multiphase 44005 1,000 200 4,830   966,000   
 

    รวมทั้งสิ้น 13,743 ครั้ง 17,132,500.00 บาท 
 

 



รายละเอียดการจา้งเหมาบรกิารตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน 20 รายการ 

1.ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยกรมการแพทย์มีนโยบายให้ผู้ป่วยท่ีมาเข้ารับบริการตรวจรักษากับโรงพยาบาลหรือ

สถาบันต่าง ๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยต่าง ๆ เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(CT Scan) หรือการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ผ่านระบบการนัดตรวจแบบ Online (The One DMS) ได้ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการให้สามารถรองรับการให้บริการตรวจ
ต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

รวมท้ังโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็วทันต่อการรักษาและเป็นไปตามนโยบายการ
ลดระยะเวลาการรอคอยและการเข้าถึงกระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว 

3.รายละเอียดการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  
3.1  ผู้รับจ้างต้องเปิดให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ความเร็วสูง 64 ภาพ (X.55) ผลิตภัณฑ์ Toshiba S/N:NCA 1162347 หมายเลขครุภัณฑ์ 6525-004-
0030/54-001 ของกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

3.2  ผู้รับจ้างต้องเปิดให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ วันจันทร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา
08.00 - 24.00 น. หรือตามวัน เวลาท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติกําหนด  

3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหานักรังสีการแพทย์ ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์
การปฏิบัติงานด้านการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คนเพ่ือให้บริการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตามวันและเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 คน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน ในการเตรียมตัวและดูแลคนไข้ท่ีเข้ารับ
การตรวจในแต่ละวัน ตามวันและเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

3.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาแพทย์หรือรังสีแพทย์ ปฏิบัติงานดูแลคนไข้ประจําห้องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์จํานวน 1 คน ตลอดช่วงเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

3.6 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหารังสีแพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองวุฒิบัตร
ด้านสาขารังสีวินิจฉัย อนุสาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อทําหน้าที่รายงานผลการตรวจ
ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.7 ผู้รับจ้างเหมาต้องรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัด และต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ของผู้ป่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้สั่งตรวจหรือผู้ป่วย 

 
 

  (ลงชื่อ)…….…………………………………………..ประธานกรรมการ 
  ( นางศราวรรณ  ศรีวานิชวิพัฒน์ ) 
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3.8 ผู้รับจ้างเหมาต้องยินยอมให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงแพทย์ผู้สั่งตรวจหรือเจ้าหน้าท่ีรังสีวินิจฉัย ติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขท่ีได้แจ้งไว้ในวันทําสัญญา
ตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีท่ีต้องการผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เร่งด่วน 

3.9 ผู้รับจ้างเหมาต้องดําเนินการรายงานผลเปรียบเทียบกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT Scan) เดิมท่ีมีอยู่ในระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบันทึกรายงานผลการตรวจผ่านโปรแกรม
รายงานผลของงานรังสีวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยวิธีการแบบ onsite หรือแบบ online หรือ
แบบ TeleRadiology 

3.10 ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบบริหารจัดการการรายงานผลการตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 
72 ชั่วโมงนับถัดจากวันท่ีเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

3.11 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ีธุรการเพ่ือให้บริการนัดตรวจลงทะเบียนคนไข้ท่ีเข้ารับ
บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

3.12 ระยะเวลาของสัญญาเริ่มเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน 20 รายการ จํานวนครั้งของแต่ละรายการสามารถปรับได้ตามจํานวนผู้ป่วย 
ท่ีเข้ารับการตรวจจริง แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมท้ังหมดท่ีประกวดราคาได้ และค่าจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) แต่ละรายการต้องไม่สูงกว่าราคาท่ีประมูลได้ 

3.13 กรณีผู้รับจ้างเหมาผิดสัญญาไม่สามารถรายงานผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT Scan) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ (ภายใน 72 ชั่วโมง) ผู้รับจ้างยินยอมให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติทําการเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เฉพาะท่ีเกิดข้ึนจริงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเท่านั้น 
ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากระบบ PACS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติขัดข้อง ไม่สามารถ log in เข้าใช้งานได้ 

3.14 ผู้รับจ้างเหมาต้องทําการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภายใต้มาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์
ท่ีผู้รับจ้างได้รับการรับรอง และใช้ Protocol การตรวจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใต้การกํากับดูแล
ของงานรังสีวินิจฉัยก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง 

3.15 ผู้รับจ้างเหมาต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ระดับ JCI หรือ
HA หรือมีประสบการณ์ในการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กับโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงาน
ทางราชการไม่น้อยกว่า 10 แห่ง โดยแนบเอกสารหลักฐานในวันท่ีเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

3.16 ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ท่ีใช้ในการให้บริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เช่น สําลี เข็มฉีดยา หลอดฉีดยา ถุงมือ หรือตามท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติกําหนด 

3.17 ผู้รับจ้างเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหา Hard disk (RAID 5) สําหรับ
จัดเก็บภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในระบบ PACS เพ่ิมเติมจากของเดิมท่ีมีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้งานไม่น้อยกว่า
เดือนละ 100 GB ตลอดอายุของสัญญาจ้างเหมา 
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3.18 ผู้รับจ้างเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามจํานวนหน่วย
ท่ีใช้งานจริงจากมิเตอร์ไฟฟ้าประจําสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีติดต้ังไว้แล้ว ในอัตราท่ีการไฟฟ้านครหลวงกําหนด 

3.19 สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นผู้จัดหาสารทึบรังสี ชนิด Non ionic ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยรังสีแพทย์
เป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมสําหรับการตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละราย 

3.20 ผู้รับจ้างเหมาต้องให้ความร่วมมือกับงานรังสีวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ
เตรียมพร้อมท้ังบุคลากรและอุปกรณ์ในการให้บริการคนไข้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

3.21 ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษารายปีของเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ของงานรังสีวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างท่ีลงนาม 

3.22 หากเกิดกรณีท่ีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติชํารุดเสียหาย
จนไม่สามารถให้บริการได้ ผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุง พร้อมท้ังจัดหาอะไหล่
ทดแทนส่วนท่ีเสียหายทุกชิ้นส่วน ครอบคลุมถึงเครื่องฉีดสารทึบรังสี หลอดเอกซเรย์ และอุปกรณ์รับภาพ 
(Detector) 

3.23 หากเกิดกรณีท่ีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติชํารุดเสียหาย
จนไม่สามารถให้บริการได้ ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดหาสถานท่ีอ่ืน ตลอดจนรับ-ส่งและดูแลจนเสร็จสิ้น เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยเร็วท่ีสุดและทันต่อการเข้ารับการตรวจรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
เพ่ิมเติมจากสัญญาการจ้างเหมาท่ีกําหนดจนกว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะใช้งาน
ได้ตามปกติ 

3.24 หากมีการตรวจพบว่ามีการกระทําผิดเง่ือนไขหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดการจ้างเหมา
บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ได้ทันที 

 
 

คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง 
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รายการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จํานวน 20 รายการ 
 

ลําดับ รายการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 

จํานวน 
การตรวจ 

(ครั้ง) 

เง่ือนไขข้อบ่งช้ีการเบิก /หมายเหตุ 

1 CT Brain NC  50  
2 CT Brain with CM 250  
3 CT Neck  250 ครอบคลุมการตรวจ

nasopharynx,oropharynx,oral 
cavity salivary glands,thyroid 
gland และ parathyroid glands 

4 CT Larynx (or CT Vocal cord paralysis) 1  
5 CT Paranasal sinuses without contrast 10  
6 CT Paranasal sinuses with contrast 10  
7 CT Chest with contrast   3,080  
8 CT Chest without contrast  50  
9 CTA Pulmonary artery 75  

10 CTA Chest 25  
11 CTA Abdominal aorta 10  
12 CT Upper abdomen  2,080 กรณีมีการตรวจรายการ CT Upper 

abdomen และ CT Lower 
abdomen พร้อมกัน ให้เบิกรวม     
ในอัตราไม่เกิน CT Whole abdomen

13 CT Lower abdomen 250  
14 CT Whole abdomen  2,750  
15 CT Urinary tract (or KUB) 10  
16 CT Temporal bone (including internal 

acoustic canals) 
1  

17 CT Orbits  1  
18 CTA: UpperExtremities (peripheral runoff)  5  
19 CTA: LowerExtremities (peripheral runoff)  5  
20 Additional multiphase 4,830  
 รวม 13,743 ครั้ง 
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