
ประกาศกรมการแพทย์

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สารทึบรังสี) สําหรับการตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จํานวน 

๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สาร
ทึบรังสี) สําหรับการตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จํานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังนี้ เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๗,๒๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้าน
สองแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี 

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (สารทึบรังสี) 
สําหรับการตรวจพิเศษของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐ )

จํานวน ๔ รายการ

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

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมการแพทย์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ
เสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

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

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



ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.�ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบ
ถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๑๕๐๔,๑๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมการแพทย์ ผ่านทางอีเมล์ procurement@nci.go.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกรมการแพทย์จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nci.go.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

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



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔

การซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (สารทึบรังสี) สําหรับการตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จํานวน ๔ รายการ
ตามประกาศ กรมการแพทย์
ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า�"กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (สารทึบรังสี) สําหรับ
การตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่ง
ชาติ (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐ )

จํานวน ๔ รายการ

พัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้

๑.�����เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จํากัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

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

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

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

๒.����คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

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



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ 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
�����������������������������������(๔)����เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ
�������������������������������������������(๔.๑)���สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)
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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 ท้ังนี้หากผู้
รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
�����������������������������������(๒)����แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
�����������������������������������(๓)����หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
�����������������������������������(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 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจะซ้ือจะขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา (สารทึบรังสี) สําหรับการตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จํานวน ๔ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
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สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย
ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

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

๕.����หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๘๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน
หกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลง
วันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.�ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
��������������������������(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
��������������������������(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
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๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก 

ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ
ไปนี้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๖.๖ กรมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม
ท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ
เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

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

๖.๗ กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๗. การทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภาย

ใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไป
นี้
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหสถาบันมะเร็งแหงชาติ ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลง
วันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูจะขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายแลว

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงกรม ไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน

กรม จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายท้ังปวง
แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจะขาย เม่ือผูจะขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาจะซื้อ
จะขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

๙. อัตราคาปรับ
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คาปรับตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอ
ตกลงซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 

หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีจะซ้ือจะขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ เดือน นับถัดจากวันท่ี กรม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุง

การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดอนุมัติเงินคาพัสดุแลวเทานั้น 
๑๑.๒ เม่ือกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูจะขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูจะขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูจะขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําส่ิงของท่ีจะซ้ือจะขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา
ทา ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูจะขายส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีจะซ้ือจะขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน
เดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูจะขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือภายใน
เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ
ย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซ้ือ
เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก
รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
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๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา
เสียหายใดๆ จากกรมไมได 
                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่
จะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจะขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูจะขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมการแพทย
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
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แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ   จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (สารทึบรังสี) สําหรับการตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ       .    
          จํานวน 4 รายการ                                                                                                   . 

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์                                           .  
    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์                       . 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร              17,280,000.00              บาท  
   

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี           19 ตุลาคม 2563                                       . 
เป็นเงิน               17,279,600.00              บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                   -                  บาท 
 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาตํ่าสุด) 
5.1    บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จํากัด                                                                  .        
5.2    บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด                                                                                        . 
5.3    บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จํากัด                                                                               .                                                                                                               
 

6. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1     นางศราวรรณ          บุญลิขิต         ตําแหน่ง      นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ                            . 
                                                                  .     ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา                          .  
6.2     นายพีรวิชญ์            ทัพวงษ์       .  ตําแหน่ง       นายแพทย์ชํานาญการ                                  .                            
6.3     นางสาวหทัยวรรณ    ม่วงตาด      .  ตําแหน่ง       นายแพทย์ชํานาญการ                                  .                            
6.4     นางสาวมาลัย          สงฆ์ประสิทธิ์.  ตําแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                     .                          
.                                                                       ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด                          .                                 
6.5     นายสุนทร              ถาวรวันชัย     ตําแหน่ง       นักรังสีการแพทย์ชํานาญการพิเศษ                   .                            
                                                                        ด้านบริการทางวิชาการ                                 .                                                          
  
 

 

 

 

                               (ลงชื่อ) ............................................ประธานกรรมการ 
         ( นางศราวรรณ   บุญลิขิต ) 
 

  

 (ลงชื่อ)............................................กรรมการ                (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
     ( นายพีรวิชญ์   ทัพวงษ์  )                                      ( นางสาวหทัยวรรณ   ม่วงตาด ) 
 
  

 (ลงชื่อ)............................................กรรมการ                (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
  (นางสาวมาลัย   สงฆ์ประสิทธิ์ )                                       ( นายสุนทร   ถาวรวันชัย ) 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (สารทึบรังสี)  
สําหรับการตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จํานวน 4 รายการ 

รายการท่ี 1 สารทึบรังสีชนิด non ionic ความเข้มข้นไม่มากกว่า 300 mgI / ml ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร 
จํานวน 13,936 ขวด 
รายการท่ี 2 สารทึบรังสีชนิด non ionic ความเข้มข้นไม่มากกว่า 300 mgI / ml ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร   
จํานวน 800 ขวด 
รายการท่ี 3 สารทึบรังสีชนิด non ionic ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 350 mgI / ml ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร 
จํานวน 550 ขวด 
รายการท่ี 4 สารทึบรังสีชนิด non ionic ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 350 mgI / ml ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร   
จํานวน 875 ขวด 
 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 
(ขวด) 

ราคากลาง 
(บาท/ขวด) 

รวม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

คิดเป็นจํานวนเงิน 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

1. สารทึบรังสีชนิด non ionic  
ชนิดความเข้มข้น 
ไม่มากกว่า 300 mgI/ml 
ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร 

13,936 1,100.00 15,329,600.00 

2. สารทึบรังสีชนิด non ionic  
ชนิดความเข้มข้น 
ไม่มากกว่า 300 mgI/ml 
ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร 

800 700.00 560,000.00 

3. สารทึบรังสีชนิด non ionic  
ชนิดความเข้มข้น 
ไม่น้อยกว่า 350 mgI/ml 
ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร 

550 1,350.00 742,500.00 

4. สารทึบรังสีชนิด non ionic  
ชนิดความเข้มข้น 
ไม่น้อยกว่า 350 mgI/ml 
ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร 

875 740.00 647,500.00 

 รวมท้ังสิ้น      16,161     ขวด คิดเป็นเงิน    17,279,600.00    บาท 
 
 

(ลงชื่อ) ...............................................ประธานกรรมการ 
(นางศราวรรณ   บุญลิขิต) 

(ลงชื่อ) ............................................กรรมการ           (ลงชื่อ) ............................................กรรมการ 
(นายพีรวิชญ์   ทัพวงษ์)                                  (นางสาวหทัยวรรณ   ม่วงตาด) 

(ลงชื่อ) ............................................กรรมการ            (ลงชื่อ) ............................................กรรมการ 
               (นางสาวมาลยั   สงฆ์ประสิทธิ์)                                  (นายสุนทร   ถาวรวันชัย) 
 



- 2 - 
1. คุณลักษณะเฉพาะ 

1.1 รายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 (สําหรับงานรังสีวินิจฉัยและงานรังสีรักษา) 
1.1.1  เป็นสารทึบรังสีชนิด Iodinate Contrast Media ท่ีมีความเข้มข้นของไอโอดีนไม่มากกว่า 
300 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และต้องเป็นยาต้นแบบเท่านั้น (Original product) 
1.1.2เป็นสารทึบรังสีท่ีมีคุณสมบัติทางเคมี ดังต่อไปนี้  
 - เป็น Non-ionic contrast media injection 
 - มีจํานวน Hydroxy group (-OH)ไม่น้อยกว่า 5 หมู่ 
 - มีค่า Hydrophilicity (log P Octanol/water) ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ไม่มากกว่า 2.4 
 - มีค่า Osmolality ไม่มากกว่า 695 mOsm/kg H๒O 
 - มีค่า Viscosity ไม่มากกว่า 6 mPa.sec ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
 - มีค่า Pharmacokinetics Elimination (Half-life) ไม่มากกว่า 2 ชั่วโมง 
1.1.3บรรจุภายในขวดแก้วท่ีปิดสนิท มีฉลากระบุชื่อยา วัน เดือน ปี ท่ีผลิตและปีท่ีหมดอายุ    
          รวมท้ัง Lot number ในการผลิต 
1.1.4บรรจุภัณฑ์แต่ละขวดต้องปราศจากเชื้อ 
1.1.5บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.2 รายการท่ี 3 และรายการท่ี 4 (สําหรับงานรังสีร่วมรักษา งานส่องกล้อง และงานห้องผ่าตัด) 
1.2.1  เป็นสารทึบรังสีชนิด Iodinate Contrast Media ท่ีมีความเข้มข้นของไอโอดีนไม่น้อย  
กว่า 350 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และต้องเป็นยาต้นแบบ เท่านั้น (Original product) 
1.2.2เป็นสารทึบรังสีท่ีมีคุณสมบัติทางเคมี ดังต่อไปนี้ 
 - เป็น Non-ionic contrast media injection 
 - มีจํานวน Hydroxy group (-OH)ไม่น้อยกว่า 5 หมู่ 
 - มีค่า Hydrophilicity (log P Octanol/water) ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ไม่มากกว่า 2.4 
 - มีค่า Osmolality ไม่มากกว่า 915 mOsm/kg H๒O 
 - มีค่า Viscosity ไม่มากกว่า 10 mPa.sec ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
 - มีค่า Pharmacokinetics Elimination (Half-life) ไม่มากกว่า 2 ชั่วโมง 
1.2.3บรรจุภายในขวดแก้วท่ีปิดสนิท มีฉลากระบุชื่อยา วัน เดือน ปี ท่ีผลิตและปีท่ีหมดอายุ    
          รวมท้ัง Lot number ในการผลิต 
1.2.4บรรจุภัณฑ์แต่ละขวดต้องปราศจากเชื้อ 
1.2.5บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

 
 

(ลงชื่อ) ...............................................ประธานกรรมการ 
(นางศราวรรณ   บุญลิขิต) 

(ลงชื่อ) ............................................กรรมการ               (ลงชื่อ) ............................................กรรมการ 
(นายพีรวิชญ์   ทัพวงษ์)                                      (นางสาวหทัยวรรณ   ม่วงตาด) 
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2. อุปกรณ์ประกอบการใช้สารทึบรังสีชนิด non ionic 

2.1 กระบอกฉีดสารทึบรังสี (Syringe for CT-scan with connecting and J-tube) ขนาด 200มิลลิลิตร
สําหรับ Injector รุ่น Mallinckrodt Optivantage จํานวน 1,500 ชุด (สําหรับงานรังสีวินิจฉัย) 

2.2 กระบอกฉีดสารทึบรังสี (Syringe for CT-scan)ขนาด 200 มิลลิลิตร สําหรับ Injectorรุ่น Imaxeon 
Salientจํานวน 500 ชุด (สําหรับงานรังสีรักษา) 

2.3 กระบอกฉีดสารทึบรังสี (Syringe for CT-scan with connecting and J-tube) ขนาด 150 มิลลิลิตร
สําหรับ Injector รุ่น Mallinckrodt Angiomat Illumina จํานวน 500 ชุด (สําหรับงานรังสีร่วมรักษา) 

2.4 สายฉีดสารทึบรังสี ชนิดทนแรงดันตํ่า (Low pressure connecting tube) ความยาว 150 
เซนติเมตร จํานวน 7,000 เส้น (สําหรับงานรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา) 

2.5 สายฉีดสารทึบรังสี ชนิดทนแรงดันสูง (High pressure connecting tube) ความยาว 180 
เซนติเมตร จํานวน 500 เส้น (สําหรับงานรังสีร่วมรักษา) 

3. เง่ือนไขเฉพาะ 
3.1 ผู้ขายจะต้องรับจัดหาสารทึบรังสีชนิด non ionic ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีระบุให้แก่ผู้ซ้ือได้อย่างเพียงพอ

ตามจํานวนท่ีตกลงไว้ในสัญญา แต่ผู้ซ้ืออาจจะสั่งซ้ือน้อยกว่าจํานวนท่ีประมาณการไว้ได้ 
3.2 ผู้ขายต้องเสนอราคาแต่ละรายการไม่มากกว่าราคากลางท่ีกําหนดไว้ 
3.3 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป 
3.4 ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายต้องมีการใช้งานจริงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

โดยมีสําเนาเอกสารหลักฐานใบสั่งซ้ือท่ีเป็นปัจจุบันและไม่เกิน 1 ปี 
3.5 ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายต้องได้รับอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนตําหรับยาเพ่ือจัดจําหน่ายในประเทศไทย 
3.6 ในกรณีท่ีบรรจุภัณฑ์ของสารทึบรังสีใกล้หมดอายุ (ไม่น้อยกว่า 1 เดือน) ผู้ขายต้องยินยอมให้

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของสารทึบรังสี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น และบรรจุภัณฑ์ท่ีเปลี่ยนให้ใหม่นี้ 
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

3.7 ผู้ขายต้องดําเนินการจัดส่งสินค้าให้ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีได้รับคําสั่งซ้ือ 

คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
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 (          นายพีรวิชญ์   ทัพวงษ์ ) 
 

   (ลงชื่อ).............................................................กรรมการ 
 (      นางสาวหทัยวรรณ  ม่วงตาด ) 
 

   (ลงชื่อ).............................................................กรรมการ 
 (      นางสาวมาลัย  สงฆ์ประสิทธิ์ ) 
 

   (ลงชื่อ).............................................................กรรมการ 
 (         นายสุนทร   ถาวรวันชัย ) 
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