




แบบ บก.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 

1. ชื่อโครงการ           ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับส่องกล้อง จํานวน 8 รายการ                   .  
                           (ตามรายละเอียดแนบท้าย)                                                          .   
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย          กลุ่มงานศัลยศาสตร์                                                           .    
    ส่วนราชการ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                  .  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     864,320.00                                     บาท.                                           
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี             19  พฤษภาคม  2565                          .  
    เป็นเงิน            864,320.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                -               บาท 
5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาตํ่าสุด) 
     5.1  ราคาท่ีเคยซ้ือหลังสุดในระยะเวลา 2 ปี  ตามหนังสือสั่งซ้ือ เลขท่ี 64-0000888                .                              
            ลงวันท่ี 8 เมษายน 2564                                                                                 . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายวรพงศ์             อนุพงศ์อนันต์   ตําแหน่ง    นายแพทย์ชํานาญการ                             .   
    6.2  นายชุมพล        เทศสวัสด์ิวงศ์   ตําแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                       .      
                                                                        ด้านการพยาบาล                                  . 
    6.3  นางสาวธัญญาภัทร์    เสาศิริ            ตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                      .                                                      
                                                                        ด้านการพยาบาล                                  ..  
. 

 

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 

(ลงชื่อ)..................................................................... ประธานกรรมการ 
    ( นายวรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์ ) 

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

 (     นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) 
 

(ลงชื่อ).....................................................................กรรมการ 
 (     นางสาวธัญญาภัทร์  เสาศิริ ) 
 
 
 
 



รายการอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับส่องกล้อง จํานวน 8 รายการ 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................................... ประธานกรรมการ 
    ( นายวรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์ ) 

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

 (     นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) 
 

(ลงชื่อ).....................................................................กรรมการ 
 (     นางสาวธัญญาภัทร์  เสาศิริ ) 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม(บาท) 

1 เข็มเก็บชิ้นเนื้อผ่านภาพอัลตราซาวด์    30 ชิ้น 9,600.00 288,000.00 
2 สายโหลดลูกคลิปหนีบห้ามเลือด         

ในระบบทางเดินอาหาร    
4 ชิ้น 20,340.00 81,3600.00 

3 คลิปหนีบห้ามเลือด                         
ในระบบทางเดินอาหาร    

2 ชิ้น 18,000.00 36,000.00 

4 บ่วงสําหรับวัดห้ามเลือดพร้อมด้ามจับ    1 ชิ้น 11,200.00 11,200.00 
5 กรรไกรตัดบ่วงรัดห้ามเลือด 1 ชิ้น 15,300.00 15,300.00 
6 เข็มฉีดยาภายในสําหรับกล้องส่องตรวจ

ทางเดินอาหาร ขนาด 25G  
ความยาวเข็ม 4 มิลลิเมตร    

12 ชิ้น 7,420.00 89,040.00 

7 เข็มฉีดยาภายในสําหรับกล้องส่องตรวจ
ทางเดินอาหาร ขนาด 26G  
ความยาวเข็ม 3 มิลลิเมตร    

1 ชิ้น 7,420.00 7,420.00 

8 เข็มเก็บชิ้นเนื้อชนิดด้านข้าง                
ผ่านภาพอัลตราซาวด์    

35 ชิ้น 9,600.00 336,000.00 

                   (แปดแสนหกหม่ืนส่ีพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 864,320.00 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับส่องกล้อง จํานวน 8 รายการ 

รายการท่ี 1. เข็มเก็บช้ินเนื้อผ่านภาพอัลตราซาวด์ จํานวน 30 ช้ิน 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นเข็มสําหรับเก็บเนื้อเยื่อในการส่องกล้องเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยโรค 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

8.2.1 เข็มมีขนาดให้เลือกระหว่าง 19-22G 
8.2.2 สามารถปรับความยาวเข็มได้ระหว่าง 0-80 มิลลิเมตร 
8.2.3 สามารถใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจท่ีมีขนาดของช่องใส่เครื่องมือ                         

ไม่น้อยกว่า 2.8 มิลลิเมตร 
8.2.4 สายมีความยาวใช้งาน 1,400 มิลลิเมตร 
8.2.5 มีแกนสอดตัวเข็ม (Stylet) เพ่ือช่วยให้เข็มมีความแข็งแรงขณะเจาะ 
8.2.6 เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single-Use) 

1.3 อุปกรณ์มาตรฐานในชุด 
1.3.1 เข็มเก็บชิ้นเนื้อจํานวน 1 ชิ้น 
1.3.2 Syringe ขนาด 20 มิลลิเมตร สําหรับดูดเก็บตัวอย่างเซลล์ พร้อม Stopcock 1 ชิ้น 

 
 
รายการท่ี 2. สายโหลดลูกคลิปหนีบห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จํานวน 4 ช้ิน 

2.1 คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นสายสําหรับโหลดและควบคุมลูกคลิปหนีบห้ามเลือดสําหรับทําหัตถการต่างๆ โดยใช้

ร่วมกับกล้องส่องตรวจภายในระบบทางเดินอาหาร 
2.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

2.2.1 สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจท่ีมีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 2.8 มิลลิเมตร 
2.2.2 สายมีความยาวไม่น้อยกว่า 2,300 มิลลิเมตร 
2.2.3 ทําจากวัสดุไม่เป็นสนิม 
2.2.4 มีส่วนควบคุมการใช้งานบริเวณปลายและสามารถหมุนได้ 
2.2.5 อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นแบบใช้สามารถนํามาใช้งานใหม่ได้ (Reusable) 
2.2.6 สามารถทําความสะอาดได้โดยวิธี Autoclave 

2.3 อุปกรณ์มาตรฐานในชุด 
2.3.1 สายสําหรับโหลดและควบคุมลูกคลิปหนีบห้ามเลือด                                             

บรรจุเป็นกล่อง โดย 1 กล่อง มี 1 ชิ้น  
 

 ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 
 ( นายวรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์ ) 

  ลงชื่อ.......................................................กรรมการ          ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
 (    นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) ( นางสาวธัญญาภัทร์  เสาศิริ ) 
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รายการท่ี 3. คลิปหนีบห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จํานวน 2 ช้ิน 
3.1 คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นอุปกรณ์สําหรับหนีบห้ามเลือดหรือทําเครื่องหมาย ภายในระบบทางเดินอาหาร โดยใช้งาน

ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร 
3.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

3.2.1 ส่วนปลายมีการหักมุมไม่เกิน 135 องศา 
3.2.2 ความยาวแขนไม่เกิน 9 มิลลิเมตร 
3.2.3 ต้องใช้คู่กับสายโหลดคลิปห้ามเลือด HX-110L/UR โดยผ่านท่อใส่เครื่องมือของกล้องส่องตรวจ     

ท่ีสามารถใช้งานร่วมกับตัวสายได้ 
3.2.4 บรรจุหีบห่อในแพ็คปราศจากเชื้อ 

3.3 อุปกรณ์มาตรฐานในชุด 
3.3.1 คลิปสําหรับหนีบห้ามเลือด บรรจุเป็นกล่อง โดย 1 กล่อง มี 40 ชิ้น 

 
 
รายการท่ี 4. บ่วงสําหรับรัดห้ามเลือดพร้อมด้ามจับ จํานวน 1 ช้ิน 

4.1 คุณลักษณะท่ัวไป  
 ใช้สําหรับการรัดต่ิงเนื้อในกระเพาะอาหารและลําไส้ โดยใช้งานผ่านกล้องส่องตรวจ      

ระบบทางเดินอาหาร 
4.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

4.2.1 ห่วงรัดต่ิงเนื้อในกระเพาะอาหารและลําไส้ความกว้างเม่ือกางออกสุด                  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร 

4.2.2 สามารถใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจท่ีมีท่อใส่เครื่องมือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง             
ไม่น้อยกว่า 2.8 มิลลิลิตร 

4.2.3 ความยาวอุปกรณ์ 2,300 มิลลิเมตร 
4.3 อุปกรณ์มาตรฐานในชุด 

4.3.1 ห่วงรัดต่ิงเนื้อในกระเพาะอาหารและลําไส้ บรรจุเป็นกล่อง โดย 1 กล่อง มี 5 ชิ้น 
 
 
 

 
 ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 
 ( นายวรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์ ) 

  ลงชื่อ.......................................................กรรมการ          ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
 (    นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) ( นางสาวธัญญาภัทร์  เสาศิริ ) 
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รายการท่ี 5. กรรไกรตัดบ่วงรัดห้ามเลือด จํานวน 1 ช้ิน 
5.1 คุณลักษณะท่ัวไป  

 ใช้สําหรับตัดบ่วงรัดห้ามเลือด โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร 
5.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

5.2.1 สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายในท่ีมีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ                      
2.8 มิลลิเมตร 

5.2.2 สายมีความยาว 2,300 มิลลิเมตร 
5.2.3 อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นแบบใช้สามารถนํามาใช้งานใหม่ได้ (Reusable) 

5.3 อุปกรณ์มาตรฐานในชุด 
5.3.1 กรรไกรตัดบ่วงรัดห้ามเลือด บรรจุเป็นกล่อง โดย 1 กล่อง มี 1 ชิ้น 
 
 

รายการท่ี 6. เข็มฉีดภายในสําหรับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ขนาด 25G ความยาวเข็ม 4 มิลลิเมตร 
6.1 คุณลักษณะท่ัวไป  
 ใช้ฉีดยาหรือสารละลายสําหรับทําหัตถการต่าง ๆ ภายในระบบทางเดินอาหาร 
6.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

6.2.1 เป็นเข็มสําหรับฉีดของเหลวเข้าสู่เนื้อเยื่อขนาด 25G 
6.2.2 ความยาวของเข็มมีขนาด 4 มิลลิเมตร 
6.2.3 เป็นอุปกรณ์สําหรับทําหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจท่ีมีขนาดของช่องอุปกรณ์           

ไม่น้อยกว่า 2.8 มิลลิเมตร 
6.2.4 สายมีความยาว 2,300 มิลลิเมตร 

6.3 อุปกรณ์มาตรฐานในชุด 
6.3.1 เข็มสําหรับฉีดของเหลวเข้าสู่เนื้อเยื่อ บรรจุเป็นกล่อง โดย 1 กล่อง มี 5 ชิ้น 

 
 
 
 
 

 ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 
 ( นายวรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์ ) 

  ลงชื่อ.......................................................กรรมการ          ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
 (    นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) ( นางสาวธัญญาภัทร์  เสาศิริ ) 
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รายการท่ี 7. เข็มฉีดภายในสําหรับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ขนาด 26G ความยาวเข็ม 3 มิลลิเมตร 
7.1 คุณลักษณะท่ัวไป  
 ใช้ฉีดยาหรือสารละลายสําหรับทําหัตถการต่าง ๆ ภายในระบบทางเดินอาหาร 
7.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

7.2.1 เป็นเข็มสําหรับฉีดของเหลวเข้าสู่เนื้อเยื่อขนาด 26G 
7.2.2 ความยาวของเข็มมีขนาด 3 มิลลิเมตร 
7.2.3 เป็นอุปกรณ์สําหรับทําหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจท่ีมีขนาดของช่องอุปกรณ์           

ไม่น้อยกว่า 2.8 มิลลิเมตร 
7.2.4 สายมีความยาว 2,300 มิลลิเมตร 

7.3 อุปกรณ์มาตรฐานในชุด 
7.3.1 เข็มสําหรับฉีดของเหลวเข้าสู่เนื้อเยื่อ บรรจุเป็นกล่อง โดย 1 กล่อง มี 5 ชิ้น 

 
 
รายการท่ี 8. เข็มเก็บช้ินเนื้อชนิดด้านข้างผ่านภาพอัลตราซาวด์  

8.1 คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นเข็มสําหรับเก็บเนื้อเยื่อในการส่องกล้องเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยโรค 
8.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

8.2.1 เข็มมีขนาดให้เลือกระหว่าง 19-22G 
8.2.2 มีรูเก็บชิ้นเนื้อด้านข้างตัวเข็ม (SideHole) เพ่ือเพ่ิมปริมาณชิ้นเนื้อในการส่งตรวจ 
8.2.3 สามารถปรับความยาวเข็มได้ระหว่าง 0-80 มิลลิเมตร 
8.2.4 สามารถใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจท่ีมีขนาดของช่องใส่เครื่องมือ                     

ไม่น้อยกว่า 2.8 มิลลิเมตร 
8.2.5 สายมีความยาวใช้งาน 1,400 มิลลิเมตร 
8.2.6 มีแกนสอดตัวเข็ม (Stylet) เพ่ือช่วยให้เข็มมีความแข็งแรงขณะเจาะ 
8.2.7 เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single-Use) 

8.3 อุปกรณ์มาตรฐานในชุด 
8.3.1 เข็มเก็บชิ้นเนื้อจํานวน 1 ชิ้น 

8.3.2 Syringe ขนาด 20 มิลลิเมตร สําหรับดูดเก็บตัวอย่างเซลล์ พร้อม Stopcock 1 ชิ้น 

8.3.3 อุปกรณ์ผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อบรรจุในแพคเกจสเตอไรซ์ 
 

 
 ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 
 ( นายวรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์ ) 

  ลงชื่อ.......................................................กรรมการ          ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
 (    นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) ( นางสาวธัญญาภัทร์  เสาศิริ ) 
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เง่ือนไขเฉพาะ 
1. เป็นสินค้าใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน 
2. ผลิตภัณฑ์ผ่านการบรรจุแบบปราศจากเชื้อ พร้อมท้ังระบุรายละเอียดวันหมดอายุไว้บนบรรจุภัณฑ์ 
3. รับประกันคุณภาพการชํารุด บกพร่องจากผลิตของโรงงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

และยินดีเปลี่ยนให้ใหม่ หากใช้ไม่หมดและใกล้หมดอายุ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
4. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

และมีเอกสารรับรอง โดยยื่นในวันท่ีเสนอราคา 
5. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการแต่งต้ังเป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต 

หรือได้รับการแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารมาแสดง
ในวันยื่นเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

6.  ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกท่ีระบุรายละเอียด และต้องทําเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ 
ตรงตามรายละเอียดข้อกําหนดของทางราชการ เพ่ือประกอบการพิจาณา 

 
 
 

        คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
 
 ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ 
 ( นายวรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์ ) 
 
   ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
 (   นายชุมพล  พีระทิพยมงคล ) 
 
 ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
 (   นางสาวธัญญาภัทร์  เสาศิริ ) 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๔๑/๒๕๖๕

การซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับส่องกล้อง จํานวน ๘ รายการ
ตามประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า�"สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับสําหรับ
ส่องกล้อง(๓๐.๒๒.๒๔.๐๐ )

จํานวน ๘ 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) 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 สถาบัน

มะเร็งแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
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
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ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต้อง
�����������������������������������(๓)����ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
�����������������������������������(๔)����เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ
�������������������������������������������(๔.๑)���สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ (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 ท้ังนี้หากผู้
รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
�����������������������������������(๒)����แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
�����������������������������������(๓)����รายการพิจารณาท่ี ๑ อุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับสําหรับส่องกล้อง
(๓๐.๒๒.๒๔.๐๐ )
�������������������������������������������(๓.๑)����สําเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้ามี)
�������������������������������������������(๓.๒)����สําเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (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)
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๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจะซ้ือจะขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์สําหรับส่องกล้อง จํานวน ๘ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 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 และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดัง
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กล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

๔.๙ 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

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่ง

ชาติจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะ
พิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระ
สําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
�����������������������������������(๑)��� ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
�����������������������������������(๒)��� ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
�����������������������������������(๓)��� เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน
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๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถาบันมะเร็งแหงชาติมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม
ได สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง

๕.๖ สถาบันมะเร็งแหงชาติทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สถาบันมะเร็งแหงชาติเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใช
จาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังสถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ
ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวา
การย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนิน
การตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมะเร็งแหงชาติ มี
สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากสถาบันมะเร็งแหงชาติ

๕.๗ กอนลงนามในสัญญาสถาบันมะเร็งแหงชาติอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

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

ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว

ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย
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๖. การทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภาย

ใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อสถาบันมะเร็งแหงชาติจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือสถาบันมะเร็งแหงชาติเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปน
หนังสือ กับสถาบันมะเร็งแหงชาติภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบันมะเร็งแหงชาติยึดถือไวใน
ขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายสถาบันมะเร็งแหงชาติ ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวัน
ท่ีที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา 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 ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ไดรับมอบไวแลว

๗. คาจางและการจายเงิน
สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ

คาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจะขาย เมื่อผูจะขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ตามสัญญาจะซื้อจะขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอ

ตกลงซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีจะซ้ือจะขายท่ีเกิดข้ึน
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ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุงป ๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือสถาบันมะเร็งแหงชาติไดอนุมัติเงินคาพัสดุแลว
เทานั้น 

๑๐.๒ เม่ือสถาบันมะเร็งแหงชาติไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูจะขาย และไดตกลง
ซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูจะขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูจะขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 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

๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงสถาบันมะเร็งแหงชาติไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือ
เปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สถาบันมะเร็งแหงชาติจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียก
รองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวม
ท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันมะเร็งแหงชาติสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบันมะเร็งแหงชาติ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอ
เสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

๑๐.๖ สถาบันมะเร็งแหงชาติอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอ
เสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสถาบันมะเร็งแหงชาติไมได 
                                   (๑)    สถาบันมะเร็งแหงชาติไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือที่ไดรับจัด
สรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป
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                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันมะเร็งแหงชาติ
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจะขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจะขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ
หรือทําสัญญากับสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไวชั่วคราว

สถาบันมะเร็งแหงชาติ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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