
 

 

 

 
ประกาศ        สถาบันมะเร็งแหงชาติ  

เรื่อง  ประกวดราคาจาง      เหมาบริการงานเปลผูปวย         ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
                       สถาบันมะเร็งแหงชาติ                                มีความประสงคจะประกวดราคาจาง 
             เหมาบริการงานเปลผูปวย  จํานวน 28 คน                                    ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น             5,712,000.00                 บาท 
(      หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน     ) 

 ผูสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานประกวดราคาจางดังกลาว 
 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ                     
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาจางครั้งนี้ 
         5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 7. คูสัญญาตองจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

   กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่                               .  
ระหวางเวลา              น. ถึง              น.  ณ                                                       .    
                                                                                                                          . 
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันที ่                              . 
 
 
 
 
 

                                  ผูสนใจติดตอ... 
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 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไดที ่                      . 
                                                                                                                       .   
ระหวางวันที ่                                     ถึงวันที่                                                   .    
ตั้งแตเวลา ๐8.3๐-๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
 ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ตอ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕   ในวันและเวลาราชการ 

       ประกาศ ณ วันที่                  9   พฤศจิกายน  2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี               /2557  
การจาง        เหมาบริการงานเปลผูปวย จํานวน 28 คน        

ตามประกาศ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ   
ลงวันที่                 . 

.                                                       . 

                           สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันมะเร็งแหงชาติ”  
มีความประสงคจะประกวดราคาจาง     เหมาบริการงานเปลผูปวย  จํานวน 28 คน                              .  
     ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558                        . 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ          โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.4 แบบสัญญาจาง 
  ๑.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง      
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.6 บทนิยาม 
   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.7 แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ              
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม เปนผูที่ ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
 ๒.๓ ผู ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผู มี ผลประโยชน ร วมกันกับผู ประสงค จะเสนอราคา 
รายอื่น  และ/หรือตอง ไม เปนผู มีผลประโยชน ร วมกันกับผู ใหบริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส  
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.6 
 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม 
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

 2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                                      2.7 บุคคลหรือ... 
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 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการใหจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 2.7 คูสัญญาตองจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได    

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
     (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล           
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
     (5) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางที่ไดรับอนุมัติแลว 
     (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.7 (1)    

  ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
     (๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (1.1)  
     (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 
พรอมประทับตรา (ถามี) 
     (3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
     (4) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
     (๕)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.7 (๒) 
 

                                 4. การเสนอราคา... 
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 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค 
จะเสนอราคาใหชัดเจน 
   ๔.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา     90    วัน นับแตวันยืนยัน               
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ๔.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ 
ไมเกิน    365   วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก  สถาบันมะเร็งแหงชาติ               
ใหเริ่มทํางาน 
   ๔.4 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา 
ควรตรวจดูรางสัญญา และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   ๔.5 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่           /          ” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที ่                                ตั้งแตเวลา                    น.                     
ถึงเวลา                       น.  ณ                                                                                           . 
                                                                                                                                  . 

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา               
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน              
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ                 
๑.6 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม
ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ เสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.6 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา 
หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณา
ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

 

 

                                                                                            ผูประสงคจะเสนอราคา... 
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 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนร วมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผู มีผลประโยชน ร วมกันระหว าง 
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแตวันที่ ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคา            
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น              
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย                
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา             
และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ ในการตัดสินใจดํ าเนินการใดๆ ระหว างการประกวดราคาฯ  
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 ๔.6 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
  (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่   
      5,712,000.00   บาท  (  หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน  ) 
 (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว 
  (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
  (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
  (๖) ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู แทนที่  LOG IN แล ว จะต องดํ าเนิ นการเสนอราคา โดยราคา 
ที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  10,000.00  บาท จากราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  10,000.00 บาท 
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
   
 

                                                                      (8) ผูมีสิทธิ... 
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 (๗)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
  (๘)  ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ ได รั บคั ดเลื อกให เป นผู ชนะราคา ต องรั บผิ ดชอบค าใช จ าย 
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  (๙)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่   ตั้งแตเวลา    
                   น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)                
ใหทราบตอไป 
  (๑๐)  ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ 
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

 ๕. หลักประกันซอง 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  
จํานวน      285,600.00   บาท (  สองแสนแปดหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน   ) โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้ 
 ๕.๑ เงินสด 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก     สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย    โดยเปนเช็คลงวันที ่                
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.5 (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย               
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน             
ขอ ๑.5 (๑) 
 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอนี้   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ                  
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย            
ที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก 
ขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้     สถาบันมะเร็งแหงชาติ       .  
จะพิจารณาตัดสินดวย         ราคารวม                 . 
 
 

6.2 หากผูประสงค... 
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 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ           
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ     เทานั้น                                                                                                                       

  ๖.๓        สถาบันมะเร็งแหงชาติ      สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดย
ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ         
    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    .  
   (๒) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาจ าง 
ดวยวิธี การทางอิ เล็กทรอนิกสที่ เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดการได เปรียบเสียเปรียบระหวาง 
ผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

  ๖.๕      สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่ เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ ง               
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจาง                  
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ                
สถาบันมะเร็งแหงชาติ  เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมทั้ง   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม                
ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ           
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

 

 

                                                            6.6 ในกรณ.ี.. 
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  ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วา ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิ            
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.6   สถาบันมะเร็งแหงชาติ    .                   
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 ๗. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.4 กับ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ภายใน      7      วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ     5       ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจาง  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ให     สถาบันมะเรง็แหงชาติ    ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
  ๗.๑ เงินสด 
  ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก    สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย    โดยเปนเช็คลงวันที ่           
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.5 (๒) 
  ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนโุลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบ ุในขอ ๑.5 (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน   
ตามสัญญาจางแลว 

 ๘.  คาจางและการจายเงิน 

       สถาบันมะเร็งแหงชาติ     จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 12 งวด ๆ ละ ๑ เดือน  
เมื่อ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ     หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจสอบผลงานในแตละงวดและ
ปรากฏวาแลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวน ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ  

 ๙.  อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑2 จะกําหนดในอัตรารอยละ     ศูนยจุดหนึ่งศูนย    ของคาจางตาม
สัญญาตอวัน 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ ๑.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา    -    ป    3    เดือน นับถัดจากวันที่   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ไดรับมอบงาน 
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน     3    วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง 

                                         11. สงวนสิทธิ... 
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  ๑1.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก       เงินบํารุง สถาบันมะเร็งแหงชาติ       . 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ไดอนุมัติเงินคาจาง
แลวเทานั้น 
  ราคากลางของงาน        จางเหมาบริการงานเปลผูปวย จํานวน 28 คน                             . 
ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น         5,712,000.00          บาท   
(    หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน    ) 

  ๑1.๒ เมื่อ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ      ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง 
และไดตกลงจางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูมีสิทธิ
เสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น 
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑1.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตอ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือก              
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ใน ขอ ๔.6 (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ 
ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  ๑1.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง  สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑1.๕    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

12. การปฏิบัติ... 
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12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว

โดยเครงครัด 
 
 สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ   
 

ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน  
คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน 
กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่  
๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง  
คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

* คําวา “กรม” หมายถึง หนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งอาจเลือกใชคําอื่นเชน “จังหวัด” “สํานักงาน” ไดตามความเหมาะสม และใหใชคําดังกลาว 
ในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด  
 ** ใหหัวหนาหนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลือกใช 
ตามความจําเปน 
 *** ใหระบุชื่อกรม จังหวัด สวนราชการ หรือหนวยงานที่จัดหา พรอมประทับตรา โดยหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุ เปนผูลงชื่อยอกํากับตรา 
 **** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 
 การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละ
หนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวา 
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอ 
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงาน
กําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
ขางตนได 
 

 
 



- ๑๒ - 
 

แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 ๑. ขาพเจา.............................................(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน)...............................................อยูเลขที่
...................................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต
.............................จังหวัด...........................................โทรศัพท...............................................โดย
....................................................................................................................................ผูลงนามขางทายนี้  
ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่
.......................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปน 
ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน....................................................................................................... 
ตามขอกําหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู เปนระยะเวลา...................วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และกรม*  
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได กอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรที่กรม* รองขอ 
 ๔. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ ไดรับแจง 
จากกรม*..............................................................................วาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงาน 
ตามเอกสารประกวดราคา โดยครบถวนถูกตองภายใน...........วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา 
 ๕. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ขาพเจารับรองที่จะ 
  ๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจาง แนบทายเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
กับกรม*...............................ภายใน..................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 
  ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกกรม*..............................................กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญา 
เปนจํ านวนรอยละ. . . . . . . . . . . . . . .ของราคาตามสัญญา เพื่ อ เปนหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา 
โดยถูกตองและครบถวน 
  หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหกรม* ริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแกกรม* และกรม* 
มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 
 ๖. ข าพเจ ายอมรั บว ากรม* ไม มี ความผู กพั นที่ จะรั บคํ า เสนอนี้  รวมทั้ ง ไม ต องรั บผิ ดชอบ 
ในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
       **๗. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพัน 
แหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ.............................................................................เพื่อเปนหลักประกันซอง 
เปนจํานวนเงิน..................................................................บาท มาพรอมกันนี้ 
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 ๘. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ 
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวากรม* ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน 
 ๙. การยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม 
และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล 
หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา ณ วันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ. .................................... 
 
 
       ลงชื่อ .................................................................... 
          (...................................................................) 
       ตําแหนง ..................................................................... 
                   ประทับตรา    (ถามี)  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ  
 
 * คําวา “กรม” หมายถึง หนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งอาจเลือกใชคําอื่น เชน “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ไดตามความเหมาะสม และใหใชคําดังกลาวในสวน 
ที่เก่ียวของทั้งหมด 
 ** ใหหนวยงานผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน     
                 
              
 



รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
จางเหมาบริการงานเปลผูปวย จํานวน 28 คน 

 

1. ความเปนมา/หลักการและเหตุผล 

 ตามทีส่ถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดวาจางบริการงานเปลผูปวยจากบริษัทเอกชน ใหดําเนินการจัดหาพนักงานเปล
มาชวยเคลื่อนยายผูปวย โดยประจําอยูที่งานบริการผูปวยนอก ชั้น 1 ตึกดํารงนิราดูร ซึ่งกลุมภารกิจบริการวิชาการ 
ไดประเมินผลการปฏิบัติงานพบวาเปนที่พึงพอใจของผูปวยและญาติ, เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จึงจําเปนตอง
ดําเนินการจางบริษัทภายนอกที่มีความรูความสามารถและผานการฝกอบรมการเคลื่อนยายผูปวยมาเปนอยางดี 
เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการกับผูปวยที่มารับบริการ เนื่องจากสัญญาจางดังกลาว               
จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อใหการบริการเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเห็นควร
ดําเนินการจางเหมาบริการงานเปลผูปวยนอก จํานวน 28 คน เปนระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2557  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558              
 
2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อสรรหาผูรับจางที่มีความพรอม และมีความชํานาญเฉพาะดานมาดําเนินการในภารกิจบริการงานเปล  
 2.2 เพื่อใหผูรับจางเปนผูลงทุน และรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาจางบุคลากร เพื่อใหผูรับจางบริการจัดการ 
       ใหมีการบริการที่สะดวก คลองตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดอันเกิดประโยชน  
       ตอผูมารับบริการ และทางราชการ 

 
3. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 
 3.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง 
       เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ 
 ของทางราชการ  
 3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ 
  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา 
  จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 
  เปนธรรมตามขอ ๑.6 
 3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน 
  แตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง 
  บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งได ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางดวย 
  ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement :e-GP) จะตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท 
  คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
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4.  คุณลักษณะเฉพาะ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
 
6. ระยะเวลาสงมอบงาน 
    ระยะเวลา 12 เดือน  
 
7. วงเงินในการจัดหา 

 เงินบํารุง  5,712,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) 
 วงเงินราคากลาง  5,712,000.00 บาท  (หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) 
 
สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 

 สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี 
 สถานที่ติดตอ ฝายพัสดุและบํารุงรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท 0 2364 7028-33 ตอ 1504, 1505 
 โทรสาร  0 2644 6753 
 เว็บไซต www.nci.go.th 
 สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ  
 หรือความเห็นดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจางเหมาบริการงานเปลผูปวย จํานวน 28 คน 
 

 
1.  คุณลักษณะเฉพาะของงานจาง 

ปจจุบันทางสถาบันมะเร็งแหงชาติ มีรถเข็นนั่ง จํานวน 27 คัน รถเข็นเปลนอน จํานวน 12 คัน ซึ่งสภาพทั่วไป      
ใชงานได หากไมเพียงพอตอการใชงาน ผูรับจางจะเปนผูจัดหามาเสริมใหเพียงพอ 

 

2.  ผูรับจางตองสั่งการใหพนักงานเปลมีหนาที่ตองปฏิบัติงาน ดังนี ้

  2.1 รับผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดจากการนําสงผูปวยจากจุดรับ-สงผูปวย (ศูนยเปล) หนาอาคารวิเคราะห 
  บําบัดโรคมะเร็ง หรือบริเวณที่สถาบันกําหนดให ไปยังหองตรวจแผนกตาง ๆ และหอผูปวยใหความ 
  ชวยเหลือผูปวยตามความเหมาะสม 

 2.2 ใหการตอนรับ แนะนําผูปวย และญาติท่ีมารับบริการตามควรแกกรณี 

 2.3 ตรวจสอบ ดูแลรักษาเปล อุปกรณ และเครื่องมือที่เกี่ยวของใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงาน 

 2.4 รับสงผูปวยจากงานบริการผูปวยนอกทั้งหมด และหอผูปวย ไปยังหนวยงานบริการตางๆในสถาบันมะเร็ง  
 แหงชาติ 

 2.5 รับ-สงผูปวยจากหนวยงานตางๆ และหอผูปวย เพื่อกลับบานหรือไปรักษาตอท่ีอื่น 

 2.6  รับสงผูปวยจากงานบริการผูปวยนอกทั้งหมด และหอผูปวย ไปยังหนวยงานบริการตางๆ ในสถาบันมะเร็ง 
 แหงชาติ 

 2.7 เคลื่อนยายผูปวยรีบดวน เมื่อไดรับแจงจากหนวยงานตาง ๆ และหอผูปวย ตองไปใหบริการทันที 

 2.8  รับ - สงผูปวย ระหวางหองผาตัดและหอผูปวย 

 2.9  รับ - ยายผูปวยภายในหองผาตัดทั้งหมด ทั้งกอนผาตัดและหลังผาตัด โดยแตงกายตามแบบฟอรมที่กําหนด 

 2.10 สงผาเปอนระหวางหองผาตัดและหนวยซักฟอก 

 2.11 รับ - สง อุปกรณ / เครื่องมือแพทย ระหวางหองผาตัดและหอผูปวยหรือหนวยบริการอื่น ๆ 

 2.12  รับ-สงเอกสารหรืออื่น ๆ ระหวางคลินิกหรือหนวยงานบริการอื่น ๆ 

 2.13 ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรที่หนวยตรวจเอกซเรยปอด 

 2.14  ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรที่หนวยรับผูปวยใน 
 
 
 
  ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ                              

 (ลงชื่อ)                                   กรรมการ (ลงชื่อ)                                   กรรมการ                             

 (ลงชื่อ)                         

 

 

           กรรมการ (ลงชื่อ)          กรรมการ 
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3. ขอกําหนด 

 3.1  กําหนดการปฏิบัติงานเปนผลัด คือ 

  3.1.1  วันและเวลาปฏิบัติงาน   

  วันจันทร  ถึง  วันศุกร   จํานวน 28 คน 

 เชา   เวลา 06.00 น. - 14.00 น.   จํานวน 10 คน 

 เชา   เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  จํานวน 10 คน 
 -  หองผาตัดใน   จํานวน 2  คน 
 - หองผาตัดนอก   จํานวน 2  คน 
 - หอง B 10 งานบริการผูปวยนอกเคมีบําบัด จํานวน 1  คน 
 - หอง B 10/1  งานบริการผูปวยนอกเคมีบําบัด จํานวน 2  คน 
 - หอง B 13  คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ จํานวน 1  คน 
 - หอง B 9    หองเอกซเรยปอด  จํานวน 1 คน 
 - หอง B 7    หนวยรับผูปวยใน  จํานวน 1  คน 
 - หอง A 7    เคานเตอรประชาสัมพันธ จํานวน 1  คน 
 - หอง A 8 หอง CPR และสังเกตอาการผูปวย จํานวน 1  คน 
 - งานรังสีรักษา   จํานวน 2  คน 
 - หอผูปวยรังสีรักษา ชั้น 2   จํานวน 1  คน 
 - หอผูปวยหนัก   จํานวน 1  คน 
 - ศูนยเปล จํานวน 4  คน  
 - หอผูปวยชาย ชั้น 5   จํานวน 1  คน 
 - งาน Endoscopy   จํานวน 1  คน 

 บาย   เวลา 14.00 น. - 22.00 น. จํานวน 4 คน 
 - ศูนยเปล    จํานวน 4 คน 

 ดึก    เวลา 22.00 น. - 06.00 น. จํานวน 2 คน 
 - ศูนยเปล   จํานวน 2 คน 

 วันเสาร 

 เชา   เวลา 06.00 น - 14.00 น. จํานวน 6 คน 
 - งานบริการผูปวยนอก ตึกวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง ชั้น 1 จํานวน 1 คน 
 - ศูนยเปล    จํานวน 5 คน  
 
 
 
  (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ                              

 (ลงชื่อ)                                   กรรมการ (ลงชื่อ)                                   กรรมการ                             

 (ลงชื่อ)                                   กรรมการ (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 
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  บาย  เวลา 14.00 น. - 22.00 น. จํานวน 3 คน 
 - ศูนยเปล จํานวน 3 คน 

 ดึก    เวลา 22.00 น. -  06.00 น จํานวน 2 คน 
 - ศูนยเปล จํานวน 2 คน 

 วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

  เชา   เวลา 06.00 น. - 14.00 น. จํานวน 4 คน 

  - ศูนยเปล จํานวน 4  คน 

 บาย  เวลา 14.00 น. - 22.00 น จํานวน 3 คน 

 - ศูนยเปล จํานวน 3  คน 

 ดึก    เวลา 22.00 น. - 06.00 น. จํานวน 2 คน 

 - ศูนยเปล จํานวน 2 คน 
 

 3.2  ตองสามารถใหบริการผูปวยไดตลอดเวลา และภายในเวลาทีส่ถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด 
 3.3  ตองปฏิบัติตามระเบียบทีส่ถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด 
 3.4  พนักงานเปลตองผานการอบรมหลักสูตรงานเปล ทางสถาบันมะเร็งแหงชาติจะเปนผูอบรมโดยเนื้อหา 
 ของหลักสูตรอยางนอย ประกอบดวย มารยาทการเจรจา มรรยาทการบริการ การทราบและแจงขอมูล 
  สถานที่ การแตงกาย วิธีการใชเปล ทุกชนิด และอุปกรณท่ีใชรวมกับเปล การเคลื่อนยายผูปวยที่ถูกวิธี 
  การปองกันการติดเชื้อ และการแพรกระจายของเชื้อโรค 
 3.5  ผูรับจางตองจัดอัตรากําลังพนักงานเปลตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด ทั้งนี้ในแตละผลัดตองมี 
  หัวหนาพนักงานเปลตามความเหมาะสม 
 3.6 การประเมินผลงานของกระบวนการงานเปล ดําเนินการประเมินทุก 2 เดือน ตามมาตรฐานที ่
  สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด 
 3.7 พนักงานเวรเปลในวันราชการ ครั้งนี้ทั้งหมด 28 คน 
 3.8 ถาตองมีการเปลี่ยนพนักงานใหม ผูรับจางตองใหผูปฏิบัติงานผานการฝกหัดการเคลื่อนยายผูปวยกอน 
  ถึงจะปฏิบัติงานได  
 3.9  ในกรณีที่เกิดปญหาแรงงานของผูรับจาง ผูรับจางจะยกเหตุที่มีปญหาแรงงานมาเปนเหตุสุดวิสัยหรือ 
 มาเปนขออางที่จะเปลี่ยนแปลงแกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดมิได 

 
 

 
  (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ                              

 (ลงชื่อ)                                   กรรมการ (ลงชื่อ)                                   กรรมการ                             

 (ลงชื่อ)                                   กรรมการ (ลงชื่อ)                         กรรมการ 
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4. เงื่อนไข 
  4.1 แตงกายสุภาพ เรียบรอย สะอาด ติดปายชื่อ สวมถุงเทา รองเทาหุนสนสีดํา 
  4.2 หากพบวาพนักงานเปลคนใดปฏิบัติงานบกพรองในหนาที่ และไมเหมาะสมหรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน 
  ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ ผูรับจางตองดําเนินการปรับเปลี่ยนทันที 
  4.3  การประเมินผลงาน หากไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ผูรับจางตองดําเนินการปรับปรุงแกไข ภายใน 
  3 วัน และทางสถาบันมะเร็งแหงชาติ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบใหบริการผูปวยได ตามสมควรแกกรณี 
  4.4  หากสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดแจงเตือนเปนหนังสือ 2 ครั้งแลว ผูรับจางยังมิไดปรับปรุงแกไขกระบวนการ 
  งานเปลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  สถาบันมะเร็งแหงชาติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่วาจาง 
  4.5  ผูรับจางตองจัดทําประกันอุบัติเหตุ สําหรับผูปวยที่รับบริการทุกรายและรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย 
  ตอทรัพยสินและชีวิต  ในวงเงิน 50,000.00 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ตอรายตอครั้ง กรณีเฉพาะในราย 
 ทีพ่นักงานเวรเปลของบริษัทกระทําใหเกิดอุบัติเหตุเทานั้น 
  4.6  ผูรับจางตองควบคุมดูแล กํากับพนักงานเปลของตนเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.6.1  ตองมีรถเข็นนั่ง และเปลที่มีอุปกรณแขวนน้ําเกลือประจํารถในจํานวนที่พอเพียง 
  4.6.2  มิใหพนักงานเปล หรือคนของผูรับจางเลนการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
  4.6.3  มิใหพนักงานเปล นั่ง-นอน บนรถเข็นหรือเปลนอน โดยเด็ดขาด 
  4.6.4 มิใหนําบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณที่พนักงานเปลปฏบิัติงาน 
  4.6.5 มิใหพนักงานเปลรับจางตอไฟฟาหรือน้ําประปา และใชทรัพยสินของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
  4.6.6 มิใหพนักงานเปลรับจางกระทําเปนนายหนาพนักงานซื้อขาย หรือแสวงหาผลประโยชนใด ๆ  

          ในสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
  4.6.7 ใหตรวจสภาพรถเข็น เปลนอน และอุปกรณอื่นๆ ใหสะอาดเรียบรอย พรอมทั้งซอมแซมใหอยูใน 
 สภาพท่ีสามารถใชงานไดทันที คาใชจายในการบํารุงรักษา และซอมแซมอยูในความรับผิดชอบ 
 ของผูวาจาง 
   4.6.8 เปลี่ยนผาปูเปลทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร 
   4.6.9  เมื่อไดรับแจงใหเคลื่อนยายผูปวยไปยงัหองผาตัด หรือ ICU ตองรีบมาปฏิบัติงานทันที 
   4.6.10 หากมีปญหาในการปฏิบัติงานใหผูรับจางแจง หรือประสานงานกับหัวหนากลุมบริการผูปวยนอก 
             หรือหัวหนางานบริการผูปวยนอก เพื่อหาทางแกไขทันที 
   4.6.11 ผาทุกชนิดที่เกี่ยวกับเปลใหอยูในความรับผิดชอบของผูวาจาง รวมทั้งการทําความสะอาดผาดวย 

     4.7  สถาบันฯ สามารถรับพนักงานของบริษัทเปนเจาหนาที่ของสถาบันไดตอเม่ือพนักงานนั้นไดพนสภาพ 
       การเปนพนักงานไปแลวไมนอยกวา 90 วัน หรือไดรับการยินยอมจากทางบริษัทเทานั้น 

5. พนักงานเปล มีคุณสมบัตดิังตอไปนี้  

  5.1 เปนชายหรือหญิง  มีสัญชาติไทย อายุระหวาง 18 - 45 ป 
  5.2 จบการศึกษาหรือไมนอยกวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเปนบุคคลที่โรงพยาบาลรับรองวามีประสบการณ 

  เปนพนักงานเปลในโรงพยาบาล 
 
  (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ                              

 (ลงชื่อ)                                   กรรมการ (ลงชื่อ)                                   กรรมการ                             

 (ลงชื่อ)                                   กรรมการ (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 
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 5.3 มีมารยาทเรียบรอย มีความสุภาพในการใหบริการผูปวย  และมีน้ําใจในการใหบริการ 
 5.4 มีความรูในการบริการของโรงพยาบาล การใหบริการผูปวย และมีน้ําใจในการใหบริการ 
 5.5 แตงกายสะอาดเรียบรอย ตองผานการอบรมหลักสูตรการอบรมพนักงานเปล 
 5.6 ตองเปนบุคคลที่แพทยแผนปจจุบันรับรองวาไมเปนโรคติดตอรายแรง และเปนที่รังเกียจของสังคม 
 5.7 ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด 
 5.8 สามารถใชครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือในการเคลื่อนยายผูปวยไดเหมาะสมกับสภาพผูปวย 

6. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 6.1 มาปฏิบัติงานกอนเวลาเริ่มงาน ไมนอยกวา 10 นาที เซ็นชื่อ ลงเวลา 
 6.2  ดูแลความสะอาดเรียบรอยท่ัวไปของเปล เปลนอน ของใชประจํารถใหครบถวนพรอมที่จะใชงาน 
  หากการชํารุดแจงหัวหนาเพื่อสงซอมทันที 
 6.3 จัดเตรียมเปลนั่ง เปลนอนอยางนอย 1 เปล มาไวบริเวณงานบริการผูปวยนอกในกรณีฉุกเฉินไดทันที 
  ใหการตอนรับ แนะนําผูปวยและญาติที่มารับบริการตามควรแกกรณี 
 6.4 รับ-สงผูปวยที่มาตรวจ โดยจดัเปลนั่งหรือเปลนอนใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย  
              บริการดวยความรวดเร็ว และเนนเรื่องความปลอดภัยในขณะท่ีรถเข็นรถนั่ง หรือเปลนอน 
 6.5 ชวยอุมพยุง พรอมทั้งแนะนําญาติใหอุมพยุงใหถูกวิธี และรับผูปวยเขาหองฉุกเฉินทุกคนในกรณีที่ 
              ชวยตนเองไมได หรือชวยตนเองไดนอย 
 6.6  ทําความสะอาดเปลนั่ง และหรือเปลนอนทันทีที่สกปรก และทุกวันศุกร 
 6.7 นําผูปวยไปเจาะเลือด เอ็กซเรย และสงผูปวยเขาตึกผูปวยใน หรือกลับบาน 
 6.8 รับ-สงผูปวยที่ตรวจเสร็จแลว และแพทยอนุญาตใหกลับบาน 
 6.9 ตรวจสอบความเรียบรอยของเปลนั่ง เปลนอน และความเรียบรอยทั่วไปในความรับผิดชอบของตนเอง 
      กอนลงเวร ตรวจลางทําความสะอาดทุกวันเสาร 
 6.10 เมื่อไดรับแจงใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังหองผาตัด หรือ ICU ตองรีบมาปฏิบัติงานทันที 
 6.11 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันมะเร็งแหงชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจาก 
  พยาบาลเวร 

คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของการจางเหมาบริการงานเปลผูปวยนอก จาํนวน 28 คน 
       

           
 (ลงชื่อ)                                                   ประธานกรรมการ                             

                                      (  นางวนิดา โชควาณิชยพงษ ) 

 (ลงชื่อ)                                                  กรรมการ                              
                                   ( นางอนันทิยา พุมเพ็ชร  ) 

 (ลงชื่อ)                                                    กรรมการ                              
                               (  นางวรีย   บุญยาศวิน     )  

 (ลงชื่อ)                                                  กรรมการ                              
                                   ( นางสาววิลาวัลย เลาสกุล ) 

 (ลงชื่อ)                                                    กรรมการ                              
                               (  นางรัชนีย   ตันศิริ     )                                         
(นายธีรวุฒิ   คูหะเปรมะ) 



                                        (นายธีรวุฒ ิ  คูหะเปรมะ) 
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