
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสุ่มตรวจคุณภาพ Slide 

1. ความเป็นมา 
 ตามท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ อนุมัติเงินงบประมาณให้กรมการแพทย์ โดยให้สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ ด าเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัด โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
มอบหมายให้หน่วยคัดกรองโรคมะเร็งระดับชาติด าเนินงาน  จ าเป็นต้องมีการสุ่มตรวจคุณภาพ Slide ซึ่ง
หน่วยงานต่าง ๆ มีรายงานผลเข้ามาในโครงการคัดกรองมะเร็งปาดมดลูก 76 จังหวัด  

2. วัตถุประสงค ์: เพ่ือสุ่มตรวจการสอบคุณภาพการอ่านสไลด์และรายงานผล Pap smear 

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
 3 .๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ใช้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖      
 3.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 3 .๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑,๐๐๐,๐๐๐.00  บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )  และเป็น
ผลงานที่เป็นสัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชน ที่   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     เชื่อถือ 
 3 .6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
 3.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไม่เกิน 4 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

6. ระยะเวลา... 
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6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ภายใน 4 เดือน  

7. วงเงินในการจัดหา 
 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์  เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่  
 สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
 โทรศัพท์ 0 2354 7028-33 ต่อ 1504, 1505 
 โทรสาร 0 2644 6753  
 เว็บไซต์ www.nci.go.th 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสุ่มตรวจคุณภาพ Slide 

๑. วัตถุประสงค ์: เพ่ือสุ่มตรวจการสอบคุณภาพการอ่านสไลด์และรายงานผล Pap smear  

๒.  เกณฑ์ในการสุ่มตรวจ 
 ๒ .๑ ผลการรายงานเป็น Negative โดยสุ่มเลือกประมาณ ๑๐% ของผล Negative จากจ านวนยอด  
               Slide ที่รับการตรวจ 
 ๒ .๒ เป็น Slide เซลล์ปากมดลูกที่อยู่ในโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๗๖ จังหวัด  

๓.  คุณสมบัติผู้รับจ้าง 
          ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างหรือเก่ียวข้องกับงานจ้างดังนี้ 
 ๓.๑  ความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ พร้อมแสดงหลักฐาน  
 ๓.๒  มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานเซลล์วิทยา 

๔. รายละเอียดการจ้าง 
 ๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพสไลด์โดยวิธีการสุ่มตรวจสอบตามเกณฑ์  จ านวน 
        ไม่น้อยกว่า ๕๐ ,๐๐๐ สไลด์ 
      ๔.๒ ผู้รับจ้างต้องทบทวนการอ่าน  Slide ทุกรายที่เรียกตรวจสอบจากกลุ่มที่รายงานผลเบื้องต้นเป็น  
                Negative จากห้องปฏิบัติการที่อ่าน Slide ของโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๗๖ จังหวัด  
               โดยผู้รบัจา้งจะตอ้งเปน็ผูก้ าหนดวิธีการสุ่มตามหลักวิชาการให้มีการกระจายทัว่ประเทศ 
      ๔.๓  ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับหน่วยเซลล์วิทยาที่อ่าน  Slide เซลล์ปากมดลูกในโครงการคัดกรอง 
                มะเรง็ปากมดลกู ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ได้มาซึ่ง Slide ตามเงื่อนไข 
      ๔.๔  ผู้รับจ้างต้องรายงานข้อมูลการสุ่มตรวจตามแบบฟอร์มที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นผู้ก าหนด   
                และมีการรับรองผลการรายงาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเซลลว์ิทยา 
      ๔ .๕  เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้รับจ้างจะจัดส่งรายการสรุปการทบทวนสไลด์ เป็นสถิติแยกตาม  
                หนว่ยอ่านสไลดแ์ละภาพรวมของประเทศภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดโครงการ  
      ๔.๖ เมื่อตรวจสอบพบความคาดเคลื่อนการรายงานผลเซลล์ไปในทางที่รุนแรง ( High grade และ 
                Cancer) ให้แจ้งผลกลับหน่วยบริการที่คัดกรอง เพื่อติดตามผู้ป่วย เข้าสู่การรักษาและ/หรือ 
                วินจิฉัยเพ่ิมเติม และแจ้งกลับสถาบันมะเรง็แห่งชาตเิป็นลายลกัษณ์อักษรดว้ย  
 ๔.๗  ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน พร้อมเกณฑ์การสุ่มตรวจสอบตามหลักวิชาการ  
                (ตามข้อ๔.๒) ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติภายใน ๑ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
      ๔.๘  การรายงานผลการสุ่มตรวจสอบ        
 -  รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุก ๓ เดือน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
 -  รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 
 
 

……………………………………………………. ประธานกรรมการ 

……………………………………………………. กรรมการ           …………………………………………………….กรรมการ 

……………………………………………………. กรรมการ           …………………………………………………….กรรมการ 
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๕. ขั้นตอนในการ QC Slide 
      ๕.๑  ผู้รับจ้างจะต้องก าหนดเกณฑ์คัดเลือกสไลด์ (ตามข้อ ๔.๒) ที่จะท าการทบทวนส่งรายชื่อให้  
                สถาบันมะเรง็แห่งชาตพิร้อมแจ้งทีอ่ยู่ท่ีจะจัดส่งสไลด ์สถาบันมะเรง็แห่งชาตสิ่งข้อมูลให้ผู้  
                รับจ้าง ตามเกณฑ์ข้อ ๔.๗ ภายหลังจากได้รับเกณฑ์ภายใน ๑ เดือน 
      ๕.๒ ผู้รับจ้างส่งจดหมายถึงโรงพยาบาล/หน่วยอ่านให้ส่งสไลด์ไปตามที่อยู่ที่ก าหนด  
      ๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องท าการกระจายสไลด์ไปให้ผู้ทบทวน 
      ๕.๔ ผู้รับจ้างต้องท ารายงานสรุป  QC ทั้งหมด แยกตามหน่วยบริการและภาพรวมส่งให้สถาบันมะเร็ง 
                แห่งชาต ิในการสง่มอบงวดสุดท้าย 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     4 เดือน 

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 
 

(ลงชื่อ)                        ประธานกรรมการ 
 (             นายอนนัต์      กรลักษณ์            ) 
 
   (ลงชื่อ)                        กรรมการ 
 (          นางวนิดา     โชควาณิชย์พงษ์        ) 
 
   (ลงชื่อ)                        กรรมการ 
 (            นางวรีย์    บุญยาศวิน           ) 
 
   (ลงชื่อ)                        กรรมการ 
 (          นางสาวพรรณทิพา      บุญส่ง        ) 
 
   (ลงชื่อ)                        กรรมการ 
 (             นางรัตนา      เฟ่ืองทรัพย ์         ) 

 
                  เห็นชอบ 
 
 
 
 
          (นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ) 
             ผูอ้ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ
          



 

 

 

 

 

ประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ             
                               เรื่อง  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง    สุ่มตรวจคุณภาพ Slide                   
 จ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 Slide           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมี
ผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า      ๑,๐๐๐,๐๐๐.00   บาท (   หนึ่งล้านบาทถ้วน    ) 
 ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย               
หรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๖.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
 7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

 ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่                             
ระหว่างเวลา              น. ถึง              น.  ณ                    
                  
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่                          

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่               
                  
ระหว่างวันที่                                     ถึงวันที่                                                    
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
 ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕   ในวันและเวลาราชการ 
       ประกาศ ณ วันที่   9   พฤศจิกายน  2553 
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        (นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ) 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี /๒๕๕5  

การจ้าง     สุ่มตรวจคุณภาพ Slide   
ตามประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       
ลงวันที่                                    

  

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ              ”  
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง       สุ่มตรวจคุณภาพ Slide จ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 Slide           
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
 ๑.๑  รายละเอียดข้อก าหนดและเง่ือนไข 
 ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอราคาการประกวดราคาจ้าง 
 ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๔  แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๕  แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (๑)  หลักประกันซอง 
 (๒)  หลักประกันสัญญา 
 ๑.๖  บทนิยาม 
 (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘  วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

 ๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ /หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ใช้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖      
 ๒.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

                             

                                                                                       ๒.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา... 
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     ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๑,๐๐๐,๐๐๐.00  บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )  
และเป็นผลงานที่เป็นสัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชน ที่   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     เชื่อถือ 

 2 .6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 2.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

 2.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

   ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    
 (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล      
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 
ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

 (๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

 ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
 (๒)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
 (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้กรณีที่มีการก าหนดงาน
ตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น) 
 (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

4. การเสนอราคา... 
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 ๔. การเสนอราคา 

     ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลง
ลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน  

 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๙๐   วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้    
 ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน    4   เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
ให้เริ่มท างาน 

    ๔.๔ ก่อนยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่                                    ระหว่างเวลา                  น. ถึง           น.  
ณ                  

                                                                         ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
 ก าหนดวันประมูลราคาในวันที่                                                                                                     

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒.๑  
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
วิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม 
ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาและ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน    ๓     วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด   

หากปรากฏว่า... 
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 หากปรากฏว่าคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ                    
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้      
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอน
ที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

     ๔.๖   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ม่ีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
         (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่  
   ๓,๐๐๐,๐๐๐.00     บาท (     สามล้านบาทถ้วน      ) 

     (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
         (๔)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคา
สูงสุดในการประกวดราคา ฯ 
         (๕)  ห้ามผู้ประสงค์จะเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
         (๖)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน นับแต่
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 

         (๗)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคา ฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 
 ๕. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
จ านวน     ๑๕๐,๐๐๐.00     บาท (  หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน   ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกัน ตั้งแต่วันที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
     ๕.๑ เงินสด 
     ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
     ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่                                        ถึงวันที่                                                 )    

5.4 หนังสือค้ าประกัน... 
 



 
- 5 - 

               ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 ๖.๑  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                
จะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวมส าหรับผู้ที่ผ่านซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนออ่ืน ๆ แล้ว        
 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เท่านั้น 

 ๖.๓  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น 
 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.๕  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลย   
ก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ                       
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง                                 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ    
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ประสงค.์.. 
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 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ ๑.๖   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าว และ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ๖.๗  การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาก าหนดอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาให้ด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา                
ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
 (๒)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๓)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข                
ที่ก าหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล 
 (๔)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายใน                         
การเสนอราคา 

๗.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง ) จะต้องท าสัญญาจ้าง

ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใน   ๗    วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕    ของราคาค่าจ้างที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
 ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๕ (๒) 
 ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
 ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8. ค่าจ้างและ... 
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๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะจ่ายเงินค่าจ้างตามผลงานที่แล้วเสร็จจริงในแต่ละเดือน       
เมื่อ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จเรียบร้อย
ในแต่ละเดือน และปรากฏว่าเป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   จะออก
หนังสือรับรองงานนั้นให้ผู้รับจ้าง 

๙.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๒ จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์  ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน 

๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔   แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า     2     เดือน    -      ปี นับถัดจากวันที่  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     ๑๕    วันนับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก  เงินส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้อนุมัติเงินค่าจ้างแล้วเท่านั้น 
 ๑๑.๒  เมื่อ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน า
สิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด               
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๔.๖  (๓) 
(๔) และ (๕) มิฉะนั้น  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะริบหลักประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา... 
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 ๑๑.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่ง   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา 
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังที่ระบุไว้ในข้อ ๗   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

         ๑๑.๕   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   มีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
วันที่   9   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 

 
 
             (นางศิรินันท์  รัตนพงษ์) 
           นกัวิชาการพัสดุช านาญการ  
     หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  

                 


	54-0271
	54-0272

