
 

 

 
 

ประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ              . 

เรื่อง สอบราคาซื้อ    ชุด Gift Set ส าหรับผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล  
.                                             . 

                   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ   ชุด Gift Set ส าหรับผู้ป่วย
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล  จ านวน  4,500 ชุด     

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ  
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่  
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 4 . ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  ๒๕54 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน  ๒๕๕๔       
ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐     น.  ถึงเวลา     ๑๖.๓๐      น.  ณ  ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
ถนนพระราม ๖    เขตราชเทวี    กรุงเทพมหานคร        .  
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา     10.00  น. เป็นต้นไป 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
๒๖๘/๑  ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันที่    18   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔          .          
ถึงวันที่     28     พฤศจิกายน  ๒๕๕๔          ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  
www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕            .
ในวันและเวลาราชการ                                  .      

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  18   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔        
                                      

                                    (ลงชื่อ) นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ 
                                                                           
                 (นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ)  
                             ผูอ้ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ  

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


 

 

 
 

ประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ              . 

เรื่อง สอบราคาซื้อ    ชุด Gift Set สําหรับผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล  
.                                             . 

                   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ   ชุด Gift Set สําหรับผู้ป่วย
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล  จํานวน  4,500 ชุด     

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่  
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ณ วันประกาศสอบราคา  หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

 กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  ๒๕54 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน  ๒๕๕๔       
ต้ังแต่เวลา   ๐๙.๐๐     น.  ถึงเวลา     ๑๖.๓๐      น.  ณ  ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
ถนนพระราม ๖    เขตราชเทวี    กรุงเทพมหานคร        .  
และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   ต้ังแต่เวลา     10.00  น. เป็นต้นไป 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
๒๖๘/๑  ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันที่    18   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔          .          
ถึงวันที่     28     พฤศจิกายน  ๒๕๕๔          ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  
www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕            
.ในวันและเวลาราชการ                                  .      

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  18   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔        
                                      

                                    (ลงช่ือ) นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ 
                                                                           
                 (นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ) 
                             ผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 



เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่            /๒๕๕๔   
    การซื้อ       ชุด Gift Set สําหรับผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล   

    ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      ลงวันที่   18  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔     . 
 . . 

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ           ”  

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  ชุด Gift Set สําหรับผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล จํานวน 4,500 ชุด      
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และ
ข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
 (๑) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

  ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
  ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
     ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน          
ตามระเบียบของทางราชการ                         

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

๒.๔  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

             ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน  คือ 
 

๓.๑ ส่วนที่ ๑… 
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 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
    (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ   
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
    (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง        
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น   
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 
๑.๖(๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
 (๑)  แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
    (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ           
เสนอราคา มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (๓)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ           
ในข้อ ๑.๖(๒) 
 
 
 

๔. การเสนอราคา… 
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  ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคา ให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมี
การขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมประทับตรา                  
(ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ.    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร          
.                                                                                                                 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า        90       วัน นับแต่วันเปิดซอง                  
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน    300      วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย 
     ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ ชุด Gift Set สําหรับผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล จํานวน 1 ชุด  ไปพร้อม   ใบ
เสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวน้ี            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ        ยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์ จะขอดูต้นฉบับ             
แค็ตตาล็อก  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ            
ภายใน     ๓      วัน                              
 ๔.๕ ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด   
คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

                 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง          
.              ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา              โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาเลขที่          /๒๕๕5          ”  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับซองใบเสนอราคา                 
ในวันที่       18 พฤศจิกายน  ๒๕๕๔        ถึงวันที่         29    พฤศจิกายน  ๒๕๕๔          .  
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐     น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐        น. ณ ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษา                  .   
        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม ๖   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ                                             
.  
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 เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ            
เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน
ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ            
การคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ           
เสนอราคา ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม                  
คณะกรรมการฯ จะ ตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศ
รายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทําดังกล่าว 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็น           
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา                  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน ช้ัน 3 ตึกวิเคราะห์บําบัดโรคมะเร็ง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ถนนพระราม ๖   เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร   ในวันที่  30  พฤศจิกายน 
๒๕๕๔           .ต้ังแต่เวลา       10.00     น. เป็นต้นไป 
                 การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ย่ิง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก                  
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 
 
 



๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ… 
- 6 - 

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

  ๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังน้ี            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ         จะพิจารณาตัดสินด้วย               
       ราคารวม               .  

  ๕.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือย่ืนหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว                  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      เท่าน้ัน 

  ๕.๓      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์เสนอ
ราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
  (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคา
อย่างหน่ึงอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอ่ืน 

  (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามิได้ลงลายช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 

  ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ        มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ                  
หรือข้อเท็จจริง อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       มีสิทธิที่จะไม่รับราคา               
หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง    
  ๕.๕      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึง  
ราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี                
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  . 
เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้ง      
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

๕.๖ ในกรณี… 
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 ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้ประสงค์จะ            
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕                       .                    
       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายช่ือ ตามข้อ ๕.๖ และ            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิ
เสนอราคาน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 ๖. การทําสัญญาจะซ้ือจะขาย 
 ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันทําการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     จะพิจารณาจัดทําข้อตกลง                
เป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันทํา
การของทางราชการ หรือ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ        เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ                
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ    
          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ         ภายใน      ๗         วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะ                  
ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ      ๕          ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้         
         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ         ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
       (๑) เงินสด 
 (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์          .                  
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
 (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท       
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว                 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
 
 

(๕) พันธบัตร… 
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 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้จะขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 

 ๗. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายข้อ ๑1 ให้คิดในอัตราร้อยละ  ศูนย์จุดสองศูนย์ ต่อ
วัน 

 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบ    
ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า      3       เดือน       -         ปี นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อรับมอบ โดยผู้จะขายต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน      ๕      วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีได้มาจาก        เงินบํารุง   ปี 2555       . 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ           ได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่าน้ัน  
 ๙.๒ เมื่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้จะ
ขายและได้ตกลงตะซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้จะขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังน้ี     
  (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่จะซื้อจะขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้จะขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้                              
 (๒) จัดการให้สิ่งของที่จะซื้อจะขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
น้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 
 
 

๙.๓ ผู้มีสิทธิ... 
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 ๙.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทํา
สัญญา             หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  
.  
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ              
ของทางราชการ 
 ๙.๔      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือ
ข้อกําหนด          ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
         วันที่   18   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔             
      
 
    
                                                                (นางศิรินันท์  รัตนพงษ์) 
               นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 


	54-0161
	54-0162

