
 
 
 
 
 

ประกาศ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ             . 

เรื่อง  ประกวดราคาจาง  เหมาบริการพนักงานเวรเปล  จํานวน 30 คน    .   

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
.                                              . 

                สถาบันมะเร็งแหงชาติ               มีความประสงคจะประกวดราคาจาง 
                เหมาบริการพนักงานเวรเปล   จํานวน 30 คน   ระยะเวลา 12 เดือน                                .    
        เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที ่30 กันยายน 2560     ดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

 1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา    3,000,000,00   บาท (        สามลานบาทถวน       ) 

 2. ไมเปนผูที่ถกูระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 

 3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก             .  
     สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 4.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ 
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน 
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 กําหนดยื ่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐดวยอิเล ็กทรอนิกส 
ในวันที ่             ระหวางเวลา       น.  ถึง           น.  
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 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ  
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในระหวางวันที่                                           .     
ถึงวันที ่                                 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nci.co.th หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    0 2202 6800 ตอ 1504, 1529      ในวันและเวลาราชการ 

   ประกาศ ณ วันที ่         สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

  (ลงชื่อ)    วีรวุฒิ    อิ่มสําราญ 
 
           (นายวีรวฒุิ  อิ่มสําราญ) 
     ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขที ่              /2559    . 
การจาง    เหมาบริการพนักงานเวรเปล  จํานวน 30 คน        . 

ตามประกาศ       สถาบันมะเร็งแหงชาติ        . 

ลงวันที่              . 

.                                             . 

                 สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ตอไปนี้เรียกวา “      สถาบันมะเร็งแหงชาติ      ”  
มีความประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   จางเหมาบริการพนกังานเวรเปล    .     
   จํานวน 30 คน  ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560      .     
ณ.     สถาบันมะเร็งแหงชาติ        โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้  

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑ รายการละเอียดการจาง 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓ แบบสัญญาจาง 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (1)  หลักประกันการเสนอราคา 
 (2)  หลักประกันสัญญา 
 ๑.5 บทนิยาม 
  (๑)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.6  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
  (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง 

 2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ 
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ 1.5 
 2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
 

๒.6 ผูเสนอราคา... 
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 ๒.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง          
ในวงเงินไมนอยกวา    3,000,000.00   บาท (     สามลานบาทถวน    )  ตอสัญญาฉบับเดียว และเปนผลงาน 
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่  สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ  เชื่อถือ 

 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส               
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

  2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา 
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

 ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

  (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร                 
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา 
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (๑) 

 (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ  ๑.6 (1)   

 

 ๔. การเสนอราคา... 
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 ๓.๒ สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ         
ใหบุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
 (๒)  หลักประกันการเสนอราคา   
 (3)  รายละเอียดการจาง 
   (4)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒)  

 ๔. การเสนอราคา 

 4.1 ผู เสนอราคาตองยื ่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของ 
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาให เสนอราคา เป น เ ง ินบาทและเสนอราคา เพ ียงราคา เด ียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา      120    วัน นับแตวันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จ ไมเกิน   365   วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง  

 ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

 ๔.๕ ผู เสนอราคาจะต องยื่ นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที ่                        ระหวางเวลา         น. ถึง          น.  

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ตามขอ ๑.5 (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม  

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา และ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคา... 
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ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา                   
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง
ใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวา 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง 
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

 4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  (2)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย 
ทั้งปวงไวดวยแลว 

(3)  ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
(4)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(5)  ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  จํานวน      306,000.00     บาท         
(  สามแสนหกพันบาทถวน  ) 

 5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในขอ ๑.๔ (1) 

 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของธนาคาร 

  5.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง 

ในวันที ่                           ระหวางเวลา          น.  ถึง         น. 

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้    สถาบันมะเร็งแหงชาติ      จะคืนใหผูเสนอราคาหรือ         
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคาราย        
ที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

  6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ      ราคา     และจะพิจารณาจาก        ราคารวม      . 

6.2 หากผูเสนอราคา...    
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 6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ   เทานั้น 

 6.3  สถาบันมะเร็งแหงชาติ   สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้  
 (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ      สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ      . 
 (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  
 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 6.5    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ   เปนเด็ดขาด         
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีที่ผู เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผู เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.5   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก 
และ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีนี้... 
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 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกลาวได 

 7. การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
กับ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ ภายใน    7   วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5   ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให  สถาบันมะเร็งแหงชาติ     
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

 7.1  เงินสด 

 7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

 7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (2) 

  7.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว 
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (2) 

  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 8. คาจางและการจายเงิน 

  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะจายเงินคาจาง  12  งวดๆ ละ ๑ เดือน เมื่อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจสอบผลงานในแตละงวด และปรากฏวาแลวเสร็จ ถูกตอง 
ครบถวน ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ 

 9. อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑2 จะกําหนดในอัตรารอยละ     ศูนยจุดหนึ่งศูนย    ของคาจาง
ตามสัญญาตอวัน 

 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง 
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา     1     เดือน      -     ป นับถัดจากวันที่    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ไดรับมอบงาน            
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน     1    วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 

 ๑1. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 

     11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก      เงินบํารุง                               .        
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ไดอนุมัติเงินคาจางแลวเทานั้น      . 

11.๒ เมื่อ.... 
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 11.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ      ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามที่ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา
ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน  
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย              
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที ่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๑1.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ 
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑1.๔ สถาบันมะเร็งแหงชาติ  สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 ๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
วันที่         สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 
(ลงชื่อ)  นางรัตนา  เฟองทรัพย 

 

(นางรัตนา  เฟองทรัพย) 
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคุณลักษณะของการจางเหมาบริการพนักงานเวรเปล  

จํานวน 30 คน 
 

 
1.  คุณลักษณะเฉพาะของงานจาง 
 รับ - สงผูปวย ที่ชวยเหลือตัวเองไมไดไปยังจุดตางๆ ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ  ซึ่งปจจุบันทางสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ มีรถเข็นนั่ง จํานวน 27 คัน รถเข็นเปลนอน จํานวน 12 คัน ซึ่งสภาพทั่วไปใชงานได โดยผูรับจาง
จะเปนผูจัดหามาเสริมมาเพ่ิมเติมใหครบจํานวนดังนี้ 
 1. รถเข็นนั่ง  จํานวน 35 คัน  
 2. รถเข็นเปลนอน  จํานวน 20 คัน 

2.  ผูรับจางตองสั่งการใหพนักงานเปลมีหนาที่ตองปฏิบัติงาน ดังนี ้

  2.1 รับผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดจากการนําสงผูปวยจากจุดรับ-สงผูปวย (ศูนยเปล) หนาอาคารวิเคราะห 
  บําบัดโรคมะเร็ง หรือบริเวณที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนดให ไปยังหองตรวจแผนกตาง ๆ และ 
  หอผูปวยใหความชวยเหลือผูปวยตามความเหมาะสม 

 2.2 ใหการตอนรับ แนะนําผูปวย และญาติที่มารับบริการตามควรแกกรณี 

 2.3 ตรวจสอบ ดูแลรักษาเปล อุปกรณ และเครื่องมือที่เกี่ยวของใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงาน พรอมทั้ง 

  นับจํานวนของเครื่องใชของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ที่มอบใหเวรเปลใชงานอยูครบตามจํานวน 

 2.4 รับสงผูปวยจากงานบริการผูปวยนอกทัง้หมด และหอผูปวย ไปยังหนวยงานบริการตางๆในสถาบันมะเร็ง  
 แหงชาติ และภายนอกสถาบันมะเร็งแหงชาติตามที่ไดรับการรองขอ หรือสั่งการจากหัวหนางาน หรือ
 หัวหนากลุมงานการบริการผูปวยนอก 

 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 ระหวางหองผาตัดและหอผูปวยหรือหนวยบริการอ่ืน ๆ 

 2.12  รับ-สงเอกสารหรืออื่น ๆ ระหวางคลินิกหรือหนวยงานบริการอื่น ๆ 

  

   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                            ( นางสาวอลิสา  ชวงอรุณ ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
            ( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )                                                ( นางอนันทิยา  พุมเพ็ชร ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
             ( นางกัณฑวรรณ ชุมเชือ้ )                                                       ( นางวัลภา   ชินบุตร ) 



-2- 

 2.13 ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรที่หนวยตรวจเอกซเรยปอด หรือคลินิกตางๆ  

 2.14  ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรที่หนวยรับผูปวยใน 

 2.15  ปฏิบัติงานรวมในทีม 555 (ทีมรักษาความปลอดภัย) ในกรณีมีการเพจตาม หรือรองขอ 

 2.16 ปฏิบัติงานตามที่ไดรับคําสั่งจากหัวหนางานกลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

 2.17 รับ - สง ผูปวยที่เสียชวีิตจากหอผูปวย หรือหนวยงานไปยังหองเก็บศพ 

3. ขอกําหนด 
 3.1  กําหนดการปฏิบัติงานเปนผลัด คือ 

  3.1.1  วันและเวลาปฏิบัติงาน   

  วันจันทร  ถึง  วันศุกร   จํานวน 30 คน 

 เชา   เวลา 06.00 น. - 14.00 น.   จํานวน 12 คน 

 เชา   เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  จํานวน 12 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 2  คน 
 - หอผูปวยพิเศษ    จํานวน 1  คน 
 - งานรังสีรักษา (หองฉายรังสี)   จํานวน 1  คน 
 - งานพยาบาลรังสีระยะไกล ชั้น 1  จํานวน 1  คน 
 - งานพยาบาลรังสีระยะใกล ชั้น 2  จํานวน  1  คน 
 - หอผูปวยหนัก   จํานวน 1  คน 
 - ศูนยเปล จํานวน 5  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 

 
                                              (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                             ( นางสาวอลิสา  ชวงอรุณ ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
             ( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )                                               ( นางอนันทิยา  พุมเพ็ชร ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
             ( นางกัณฑวรรณ ชุมเชือ้ )                                                        ( นางวัลภา   ชินบุตร ) 
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 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 

  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 มาปฏิบัติงาน 
  กอนเวลางานไมนอยกวา 15 นาที  
 3.3  ตองปฏิบัติตามระเบียบทีส่ถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด 
 3.4 ภายหลังจากที่ไดรับการวาจาง พนักงานเปลจะตองผานไดรับการอบรมหลักสูตรการบริการจากทาง 
   สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยทางสถาบันมะเร็งแหงชาติจะเปนผูกําหนดวัน เวลา เนื้อหาของหลักสูตรการ 
   อบรมอยางนอย ประกอบดวย มารยาทการเจรจา มรรยาทการบริการ การทราบและแจงขอมูลสถานที่  
   การแตงกาย วิธีการใชเปล ทุกชนิด และอุปกรณที่ใชรวมกับเปล การเคลื่อนยายผูปวยที่ถูกวิธกีารปองกัน 
   การติดเชื้อ และการแพรกระจายของเชื้อโรค โดยทางบริษัทฯ จะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 
 3.5  ผูรับจางตองจัดอัตรากําลังพนักงานเปลตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด ทั้งนี้ในแตละผลัด 
  ตองมีหัวหนาพนักงานเปลตามความเหมาะสม 
 
 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                         ( นางสาวอลิสา  ชวงอรุณ ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
             ( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )                                              ( นางอนันทิยา  พุมเพ็ชร ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
             ( นางกัณฑวรรณ ชุมเชือ้ )                                                      ( นางวัลภา   ชินบุตร ) 
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 3.6 การประเมินผลงานของกระบวนการงานเปล ดําเนินการประเมินทุก 2 เดือน ตามมาตรฐานที ่
   สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด 
 3.7 พนักงานเวรเปลในวันราชการ ครั้งนี้ทั้งหมด 30 คน 
 3.8 ถาตองมีการเปลี่ยนพนักงานใหม ผูรับจางตองใหผูปฏิบัติงานผานการฝกหัดการเคลื่อนยายผูปวย 
  กอนถึงจะปฏิบัติงานได  
  3.9  ในกรณีที่เกิดปญหาแรงงานของผูรับจาง ผูรับจางจะยกเหตุที่มีปญหาแรงงานมาเปนเหตุสุดวิสัย 
   หรือมาเปนขออางที่จะเปลี่ยนแปลงแกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดมิได 

 
4. เงื่อนไข 
   4.1 แตงกายสุภาพ เรียบรอย สะอาด ติดปายชื่อ สวมถุงเทา รองเทาหุนสนสีดํา 
   4.2 หากพบวาพนักงานเปลคนใดปฏิบัติงานบกพรองในหนาที่ และไมเหมาะสมหรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน 
   ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ ผูรับจางตองดําเนินการปรับเปลี่ยน หรือใหออกจากงานทันที 
  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 มิใหนําบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณที่พนักงานเปลปฏิบัติงาน 
  4.6.5 มิใหพนักงานเปลรับจางตอไฟฟาหรือน้ําประปา และใชทรัพยสินของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
  4.6.6 มิใหพนักงานเปลรับจางกระทําเปนนายหนาพนักงานซื้อขาย หรือแสวงหาผลประโยชนใด ๆ  

          ในสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
  4.6.7 หามพนักงานเสพยาเสพติด หากพบวามีการเสพยาเสพติดจะดําเนินการตามกฎหมายและ 
  ไลออกทันที  
 4.6.8 ใหตรวจสภาพรถเข็น เปลนอน และอุปกรณอื่นๆ ใหสะอาดเรียบรอย พรอมทั้งซอมแซมใหอยู 
  ในสภาพท่ีสามารถใชงานไดทันที คาใชจายในการบํารุงรักษา และซอมแซมอยูในความรับผิดชอบ 
  ของผูวาจาง 
 
 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                         ( นางสาวอลิสา  ชวงอรุณ ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
            ( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )                                               ( นางอนันทิยา  พุมเพ็ชร ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
               ( นางกัณฑวรรณ ชุมเชื้อ )                                                    ( นางวัลภา   ชินบุตร ) 
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 4.6.9  เปลี่ยนผาปู ปลอกหมอนทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร โดยทําความสะอาดรถเข็น เปลนอน 
  เบาะรองนอนดวยผงซักฟอก หรือตามท่ีผูวาจางกําหนดทุกวัน เวลา 20.30 น.  
   4.6.10 ทําความสะอาดเปลนั่ง เปลนอนและเปลี่ยนผาปูเปลทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร 
   4.6.11 เมื่อไดรับแจงใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังหองผาตัด หรือ ICU ตองรีบมาปฏิบัติงานทันที 
   4.6.12 หากมีปญหาในการปฏิบัติงานใหผูรับจางแจง หรือประสานงานกับหัวหนากลุมบริการผูปวยนอก 
             หรือหัวหนางานบริการผูปวยนอก เพื่อหาทางแกไขทันที 
   4.6.13 ผาทุกชนิดที่เกี่ยวกับเปลใหอยูในความรับผิดชอบของผูวาจาง รวมทั้งการทําความสะอาดผาดวย 

    4.7  สถาบันมะเร็งแหงชาติ สามารถรับพนักงานของบริษัทเปนเจาหนาที่ของสถาบันไดตอเม่ือพนักงานนั้น 

  ไดพนสภาพการเปนพนักงานไปแลวไมนอยกวา 90 วัน หรอืไดรับการยินยอมจากทางบริษัทเทานั้น 

  
5. พนักงานเปล มีคุณสมบัตดิังตอไปนี้  

 5.1 เปนชายหรือหญิง  มีสัญชาติไทย อายุระหวาง 18 - 45 ป 
  5.2 จบการศึกษาหรือไมนอยกวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 5.3 ตองเปนบุคคลที่ไดรับการรับรองวามีประสบการณดานการบริการงานเปลผูปวย โดยตองแนบหนังสือ 
  รับรองการผานการทํางาน หรือผานการอบรมหลักสูตรการบริการงานเปลผูปวย 
 5.4 มีมารยาทเรียบรอย มีความสุภาพในการใหบริการผูปวย และมีน้ําใจในการใหบริการ 
 5.5 มีความรูในการบริการของโรงพยาบาล การใหบริการผูปวย และมีน้ําใจในการใหบริการ 
 5.6 แตงกายสะอาดเรียบรอย  
 5.7 ตองเปนบุคคลที่แพทยแผนปจจุบันรับรองวาไมเปนโรคติดตอรายแรง และเปนที่รังเกียจของสังคม 
 5.8 ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด 
 5.9 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  
  และเนนเรื่องความปลอดภัยในขณะที่รถเข็นรถนั่ง หรือเปลนอน 
 6.5 ชวยอุมพยุง พรอมทั้งแนะนําญาติใหอุมพยุงใหถูกวิธี และรับผูปวยเขาหองฉุกเฉินทุกคนในกรณีที่ 
  ชวยตนเองไมได หรือชวยตนเองไดนอย 
 
 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                         ( นางสาวอลิสา  ชวงอรุณ ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
             ( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )                                               ( นางอนนัทิยา  พุมเพ็ชร ) 

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ 
               ( นางกัณฑวรรณ ชุมเชื้อ )                                                     ( นางวัลภา   ชินบุตร ) 
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 6.6  ทําความสะอาดเปลนั่ง และหรือเปลนอนทันทีที่สกปรก และทุกวัน เวลา 20.30 น. 
 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 
 

 คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดการจาง และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) การจาง 
 เหมาบริการพนักงานเวรเปล จํานวน 30 คน 

       

 
 

 (ลงชื่อ)                                             ประธานกรรมการ                             
                                       (  นางสาวอลิสา ชวงอรุณ  ) 
 

 (ลงชื่อ)                                               กรรมการ                              
                                    (  นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร  ) 
 

 (ลงชื่อ)                                                กรรมการ                              
                                        ( นางอนันทิยา พุมเพ็ชร  )  
 

            (ลงชื่อ)                                               กรรมการ                              
                                    (  นางกัณฑวรรณ  ชุมเชื้อ  ) 
 

 (ลงชื่อ)                                                กรรมการ  
     ( นางวัลภา  ชินบุตร  )  

 
 
 

อนุมัติ 
 
 
 

(นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ) 
 ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ         จางเหมาบริการพนักงานเวรเปล  จํานวน 30 คน                                    .        
      ระยะเวลา 12 เดือน  เริม่ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560             .  
    กลุมงาน/ฝาย            กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก              สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท         6,120,๐๐๐.00 บาท                                    . 
 

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)          2 กันยายน 2559                                        . 
    เปนเงิน         6,120,๐๐๐.00         บาท ราคา/หนวย (ถามี)              -                  บาท 
 

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    4.1 หางหุนสวนจํากัด โปร ควอลลิตี้ เซอรวิส                                                               . 
    4.2 สัญญาจาง ป 2559                                                                                      . 
 

5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    5.1  นางสาวอลิสา    ชวงอรุณ               ตําแหนง     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ         . 
                                                                        ดานการพยาบาล                            .                           
    5.2  นางสาวอรสา    อัครวัชรางกูร          ตําแหนง     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ        . 
                                                                   .     ดานการพยาบาล                           .     
    5.3  นางอนันทิยา     พุมเพ็ชร               ตําแหนง     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               . 
                                                                        ดานการพยาบาล                           .     
    5.4  นางกัณฑวรรณ   ชุมเชื้อ                 ตําแหนง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               . 
                                                                   .    ดานการพยาบาล                           .     
    5.5  นางวัลภา          ชนิบุตร                ตําแหนง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               . 
                                                                    .   ดานการพยาบาล                           .     
 
 

หมายเหตุ แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ไดมาจาก ราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดทายใน 2 ป ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซตที่สืบราคา โดยไมตองลงราคาแตละรายที่ไปสืบมา 
 

 (ลงชื่อ)                                             ประธานกรรมการ                              
  (  นางสาวอลิสา ชวงอรุณ  ) 
          

 (ลงชื่อ)                                               กรรมการ                              
          (  นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร  ) 
                                                                                                   อนุมัติ       

 (ลงชื่อ)                                                กรรมการ                              
  (  นางอนนัทิยา พุมเพ็ชร  )  
 

 (ลงชื่อ)                                               กรรมการ                    (นายวีรวุฒิ   อิ่มสําราญ)                         
  (  นางกัณฑวรรณ  ชุมเชื้อ  )                           (ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาต)ิ 
 

 (ลงชื่อ)                                                กรรมการ  
   ( นางวัลภา  ชินบุตร  )  
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