ประกาศ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

.

เรื่อง ประกวดราคาจาง เหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ .
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
.
.
มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
เหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 30 คน
.
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
.
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเ สนอราคาตองไมเ ปน ผู ที่ถูกประเมิน สิ ทธิ ผู เสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง ในวงเงิน
ไมนอยกวา 2,500,000.00 บาท ( สองลานหาแสนบาทถวน ) ตอสัญญาฉบับเดียว และเปน
ผลงาน ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ สว นราชการ หนว ยงานตามกฎหมายวาดว ยระเบีย บบริห ารราชการสว น
ทอ งถิ่น หนว ยงานอื่น ซึ่ง มีก ฎหมายบัญ ญัติใ หมีฐ านะเปน ราชการบริห ารสว นทอ งถิ่น รัฐ วิส าหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เชื่อถือ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

(๒) กรณีที่กิจการรวมคา...

-2(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของ
ผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจ การรว มคาที่จ ดทะเบีย นเปน นิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจ การรว มคา ที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูส ัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ในวันที่

กํ า หนดยื ่น ขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื ้อ จัด จา งภาครัฐ ดว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัด ซื้อจัด จา งภาครัฐ ดว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส ตั้ง แตวัน ที่ป ระกาศจนถึง กอ นวัน เสนอราคา ในระหวา งวัน ที่
.
.ถึงวันที่
.
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nci.go.th และwww.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2202 6800 ตอ 1504, 1505 ในวันและเวลาราชการ
ผู ส นใจต อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สถานที่ห รื อ แบบรู ป รายการละเอีย ด
โปรดสอบถามมายัง สถาบันมะเร็งแหงชาติ ผานทางอีเมล procurement@nci.go.th ภายในวันที่
.
โดย สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต www.nci.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
.
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) วีรวุฒิ อิ่มสําราญ
(นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ)
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่
/2559 .
การจาง เหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ตามประกาศ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

.

ลงวันที่
.

.

.
.

สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ตอไปนี้เรียกวา “ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ”
มีความประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จางเหมาบริการพนักงานเวรเปล .
ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 30 คน
ณ. สถาบันมะเร็งแหงชาติ
โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายการละเอียดการจาง
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(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 ผู เ สนอราคาต อ งไม เ ป น ผู ที่ ถู กระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญชี ร ายชื่ อผู ทิ้ งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูเ สนอราคาตองไมเป นผู มีผ ลประโยชน รว มกัน กับ ผูเสนอราคารายอื่น ณ วั น ประกาศ
ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส หรื อไมเ ปน ผูกระทําการอัน เป นการขัดขวางการแขงขัน ราคาอย างเป นธรรม
ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาต องไมเป นผู ไดรั บเอกสิทธิ์ หรือความคุมกั น ซึ่งอาจปฏิ เสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.6 ผูเสนอราคา...

-2๒.6 ผู เสนอราคาต องเป นนิ ติ บุ คคลและมี ผลงานประเภทเดี ยวกั นกับงานที่ประกวดราคาจ าง
ในวงเงินไมนอยกวา 2,500,000.00 บาท ( สองลานหาแสนบาทถวน ) ตอสัญญาฉบับเดียว
และเปนผลงาน ที่เ ปนคูสัญญาโดยตรงกับ สว นราชการ หนว ยงานตามกฎหมายวา ดว ยระเบีย บบริห าร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เชื่อถือ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจ การร ว มคาไดจ ดทะเบี ย นเป นนิ ติ บุ คคลใหม โดยหลั กการกิจ การร ว มคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคา
ในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามา
ใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของ
ผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจ การรว มคาที่จ ดทะเบีย นเปน นิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจ การรว มคา ที่
จดทะเบี ยนเป นนิ ติ บุ คคลต อหน วยงานของรั ฐซึ่งมีหน าที่รั บจดทะเบี ยน (กรมพัฒนาธุ รกิจการค า กระทรวง
พาณิชย)
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปน คูสัญญากับ หนว ยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนิน การจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9 คู สั ญญาต องรั บและจ ายเงิ นผ านบั ญชี ธนาคาร เว นแต การจ ายเงิ นแต ละครั้ งซึ่ งมี มู ลค า
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) บริษัทจํากัด...

-3(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
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) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5
(3) รายละเอียดการจาง
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู เ สนอราคาตอ งยื ่น ขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื ้อ จัด จา งภาครัฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตอ งกรอกขอ ความใหถ ูก ตอ งครบถว น ลงลายมือ ชื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก สห รือ หลัก ฐานแสดงตัว ตนของ
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาใหเ สนอราคาเปน เงิน บาทและเสนอราคาเพีย งราคาเดีย ว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคา...

4๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จ ไมเกิน 305 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจ า งอิเ ล็ กทรอนิ กส ทั้งหมดเสี ย กอนที่จ ะตกลงยื่ น เสนอราคาตามเงื่ อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิ กส จะดํ าเนิ น การตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ ของผู เ สนอราคาแต ล ะรายว า เป น ผู เ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน ร ว มกัน กับ ผู เ สนอราคารายอื่ น
ตามขอ ๑.5 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏต อ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส กอ นหรื อ
ในขณะที่มีการพิจ ารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอัน เปน การขัด ขวางการแขงขัน ราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา และ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเ สนอราคาที่ถูกตั ดรายชื่อออกจากการเป น ผู เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป นผู เ สนอราคา
ที่มีผ ลประโยชนรว มกัน กับ ผูเ สนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศประกวดราคาจางอิเ ล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูเ สนอราคาที่กระทําการอัน เปน การขัด ขวางการแขงขัน ราคาอยางเปน ธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง ดังกลา ว
ตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง
ใหถือเปนที่สุด
ในกรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ด ว ยกั บ คํ า คั ด ค า นของผู อุ ท ธรณ แ ละเห็ น ว า
การยกเลิ กการพิจ ารณาผลการเสนอราคาที่ไดดํ าเนิ นการไปแล วจะเป น ประโยชน แกทางราชการอย างยิ่ ง
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู เ สนอราคาต องศึก ษาและทํ าความเข า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคาด ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา...

-5๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 255,000.00 บาท
( สองแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน )
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
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกัน ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถัด จากวัน ที่ไดพิจ ารณาในเบื้ องต นเรี ย บร อยแลว เว น แต ผู เสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก
ราคารวม .
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกสจ ะไมรับ พิจ ารณาราคาของผูเ สนอราคารายนั้น เวน แตเ ปน ขอผิด พลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เทานั้น
6.3 สถาบันมะเร็งแหงชาติ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีร ายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
.
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิน...

-66.4 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 เ สนอราคารายที่เ สนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได ว าไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ปรากฏข อเท็ จจริ งภายหลั งจากการพิ จารณาข อเสนอว า ผู เสนอราคาที่ มี สิ ท ธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ เป น ผู เ สนอราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม
ตามขอ ๑.5 สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก
และ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง 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 หนังสือค้ําประกัน...

-77.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อการพาณิช ยและประกอบธุร กิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแ จงชื่อ เวีย นใหสว นราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี้จ ะคืน ใหโ ดยไมมีด อกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ผูช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
. สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยแบงจายเงินคาจางเปน 10 งวดๆ ละ ๑ เดือน เมื่อ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจสอบผลงานในแตละงวด และ
ปรากฏวาแลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวน ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑2 จะกําหนดในอัตรารอยละ ศูนยจุดหนึ่งศูนย ของคาจาง
ตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สซึ่ง ไดทํา ขอ ตกลงเปน หนัง สือ หรือ ทํา สัญญาจา ง
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน - ป นับถัดจากวันที่ สถาบันมะเร็ งแหงชาติ ไดรั บมอบงาน
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง
๑1. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก
เงินบํารุง
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดอนุมัติเงินคาจางแลวเทานั้น

.
.

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
ที่มิใ ชเ รือ ไทย ซึ่ง จะตอ งไดรับ อนุญ าตเชน นั้น กอ นบรรทุก ของลงเรือ อื่น หรือ เปน ของที่รัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี...

-8(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ
หรือ เรีย กรอ งจากผูออกหนังสื อค้ําประกัน การยื่น ขอเสนอทัน ที และอาจพิจ ารณาเรียกรองให ชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑1.๔ สถาบั นมะเร็งแห งชาติ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว างระยะเวลาการจ าง ผู รั บ จางพึงปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑที่กฎหมายและระเบี ย บได
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
จะเปนผูจัดหามาเสริมมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนดังนี้
1. รถเข็นนั่ง
จํานวน 35 คัน
2. รถเข็นเปลนอน จํานวน 20 คัน

2. ผูรับจางตองสั่งการใหพนักงานเปลมีหนาที่ตองปฏิบัติงาน ดังนี้
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 รับสงผูปวยจากงานบริการผูปวยนอกทัง้ หมด และหอผูปวย ไปยังหนวยงานบริการตางๆในสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ และภายนอกสถาบันมะเร็งแหงชาติตามที่ไดรับการรองขอ หรือสั่งการจากหัวหนางาน หรือ
หัวหนากลุมงานการบริการผูปวยนอก
2.5 รับ-สงผูปวยจากหนวยงานตางๆ และหอผูปวย เพื่อกลับบานหรือไปรักษาตอที่อื่น
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
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางสาวอลิสา ชวงอรุณ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )

( นางอนันทิยา พุมเพ็ชร )
กรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางกัณฑวรรณ ชุมเชือ้ )

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางวัลภา ชินบุตร )

-22.13 ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรที่หนวยตรวจเอกซเรยปอด หรือคลินิกตางๆ
2.14 ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรที่หนวยรับผูปวยใน
2.15 ปฏิบัติงานรวมในทีม 555 (ทีมรักษาความปลอดภัย) ในกรณีมีการเพจตาม หรือรองขอ
2.16 ปฏิบัติงานตามที่ไดรับคําสั่งจากหัวหนางานกลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก
2.17 รับ - สง ผูปวยที่เสียชีวิตจากหอผูปวย 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
- หองผาตัดนอก
- หอง B 10 งานบริการผูปวยนอกเคมีบําบัด
- หอง B 10/1 งานบริการผูปวยนอกเคมีบําบัด
- หอง B 13 คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
- หอง B 9
หองเอกซเรยปอด
- หอง B 7
หนวยรับผูปวยใน
- หอง A 7
เคานเตอรประชาสัมพันธ
- หอผูปวยพิเศษ
- งานรังสีรักษา (หองฉายรังสี)
- งานพยาบาลรังสีระยะไกล ชั้น 1
- งานพยาบาลรังสีระยะใกล ชั้น 2
- หอผูปวยหนัก
- ศูนยเปล
- หอผูปวยชาย ชั้น 5
- งาน Endoscopy

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

จํานวน 4 คน

(ลงชื่อ)

2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ประธานกรรมการ
( นางสาวอลิสา ชวงอรุณ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )

( นางอนันทิยา พุมเพ็ชร )
กรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางกัณฑวรรณ ชุมเชือ้ )

กรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางวัลภา ชินบุตร )

-3ดึก 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
ดึก เวลา 22.00 น. - 06.00 น จํานวน 2 คน
- ศูนยเปล

จํานวน 3 คน
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 และภายในเวลาทีส่ ถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด มาปฏิบัติงาน
กอนเวลางานไมนอยกวา 15 นาที
3.3 ตองปฏิบัติตามระเบียบทีส่ ถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด
3.4 ภายหลังจากที่ไดรับการวาจาง พนักงานเปลจะตองผานไดรับการอบรมหลักสูตรการบริการจากทาง
สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยทางสถาบันมะเร็งแหงชาติจะเปนผูกําหนดวัน เวลา เนื้อหาของหลักสูตรการ
อบรมอยางนอย ประกอบดวย มารยาทการเจรจา มรรยาทการบริการ การทราบและแจงขอมูลสถานที่
การแตงกาย วิธีการใชเปล ทุกชนิด และอุปกรณที่ใชรวมกับเปล การเคลื่อนยายผูปวยที่ถูกวิธกี ารปองกัน
การติดเชื้อ และการแพรกระจายของเชื้อโรค โดยทางบริษัทฯ จะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด
3.5 ผูรับจางตองจัดอัตรากําลังพนักงานเปลตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด ทั้งนี้ในแตละผลัด
ตองมีหัวหนาพนักงานเปลตามความเหมาะสม
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางสาวอลิสา ชวงอรุณ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )
(ลงชื่อ)

( นางอนันทิยา พุมเพ็ชร )
กรรมการ

( นางกัณฑวรรณ ชุมเชือ้ )

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางวัลภา ชินบุตร )

-43.6 การประเมินผลงานของกระบวนการงานเปล ดําเนินการประเมินทุก 2 เดือน ตามมาตรฐานที่
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
ทีพ่ นักงานเวรเปลของบริษัทกระทําใหเกิดอุบัติเหตุเทานั้น
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
ในสภาพที่สามารถใชงานไดทันที คาใชจายในการบํารุงรักษา และซอมแซมอยูในความรับผิดชอบ
ของผูวาจาง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางสาวอลิสา ชวงอรุณ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )

( นางอนันทิยา พุมเพ็ชร )
กรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางกัณฑวรรณ ชุมเชื้อ )

กรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางวัลภา ชินบุตร )

-54.6.9 เปลี่ยนผาปู ปลอกหมอนทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร โดยทําความสะอาดรถเข็น เปลนอน
เบาะรองนอนดวยผงซักฟอก หรือตามที่ผูวาจางกําหนดทุกวัน 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 สามารถรับพนักงานของบริษัทเปนเจาหนาที่ของสถาบันไดตอเมื่อพนักงานนั้น
ไดพนสภาพการเปนพนักงานไปแลวไมนอยกวา 90 วัน หรือไดรับการยินยอมจากทางบริษัทเทานั้น

5. พนักงานเปล มีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
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 ดูแลความสะอาดเรียบรอยทั่วไปของเปล เปลนอน ของใชประจํารถใหครบถวนพรอมที่จะใชงาน
หากการชํารุดแจงหัวหนาเพื่อสงซอมทันที
6.3 จัดเตรียมเปลนั่ง เปลนอนอยางนอย 1 เปล มาไวบริเวณงานบริการผูปวยนอกในกรณีฉุกเฉินไดทันที
ใหการตอนรับ แนะนําผูปวยและญาติที่มารับบริการตามควรแกกรณี
6.4 รับ-สงผูปวยที่มาตรวจ โดยจัดเปลนั่งหรือเปลนอนใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย บริการดวยความรวดเร็ว
และเนนเรื่องความปลอดภัยในขณะที่รถเข็นรถนั่ง หรือเปลนอน
6.5 ชวยอุมพยุง พรอมทั้งแนะนําญาติใหอุมพยุงใหถูกวิธี และรับผูปวยเขาหองฉุกเฉินทุกคนในกรณีที่
ชวยตนเองไมได หรือชวยตนเองไดนอย
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางสาวอลิสา ชวงอรุณ )
กรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )
(ลงชื่อ)

( นางอนันทิยา พุมเพ็ชร )
กรรมการ

( นางกัณฑวรรณ ชุมเชื้อ )

กรรมการ

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางวัลภา ชินบุตร )

-66.6
6.7
6.8
6.9

ทําความสะอาดเปลนั่ง และหรือเปลนอนทันทีที่สกปรก และทุกวัน เวลา 20.30 น.
นําผูปวยไปเจาะเลือด เอ็กซเรย และสงผูปวยเขาตึกผูปวยใน หรือกลับบาน
รับ-สงผูปวยที่ตรวจเสร็จแลว และแพทยอนุญาตใหกลับบาน
ตรวจสอบความเรียบรอยของเปลนั่ง เปลนอน และความเรียบรอยทั่วไปในความรับผิดชอบของตนเอง
กอนลงเวร ตรวจลางทําความสะอาดทุกวันเสาร
6.10 เมื่อไดรับแจงใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังหองผาตัด หรือ ICU ตองรีบมาปฏิบัติงานทันที
6.11 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันมะเร็งแหงชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจาก
พยาบาลเวร
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดการจาง และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) การจาง
เหมาบริการพนักงานเวรเปล จํานวน 30 คน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางสาวอลิสา

ชวงอรุณ

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวอรสา

อัครวัชรางกูร

)
กรรมการ

(ลงชื่อ)
( นางอนันทิยา

พุมเพ็ชร

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางกัณฑวรรณ ชุมเชื้อ

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางวัลภา

อนุมัติ

(นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ)
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ

ชินบุตร

)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ

จางเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ
.
จํานวน 30 คน
.
กลุมงาน/ฝาย
กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท
5,100,๐๐๐.00 บาท
.
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
7 พฤศจิกายน 2559
.
เปนเงิน
5,100,๐๐๐.00
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 อัครวัชรรางกูร
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
.
. ดานการพยาบาล
.
5.3 นางอนันทิยา พุมเพ็ชร
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
.
ดานการพยาบาล
.
5.4 นางกัณฑวรรณ ชุมเชื้อ
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
.
. ดานการพยาบาล
.
5.5 นางวัลภา
ชินบุตร
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
( นางอนันทิยา

พุมเพ็ชร

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางกัณฑวรรณ ชุมเชื้อ

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางวัลภา

ชินบุตร

)

(นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ)
(ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ)

