




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 
1. ชื่อโครงการ     จางเหมาบริการพนักงานเวรเปลภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 30 คน  
        ระยะเวลา 12 เดือน    กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก              สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร    6,480,000.00    บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)               10 สงิหาคม 2561                           . 
    เปนเงิน  6,480,000.00  บาท ราคา/หนวย        18,0000.00  บาท/ เดือน  
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    4.1  หางหุนสวนจํากัดโปร ควอลลิตี้เซอรวิส 
    4.2  บริษัท ฟวเจอรโปร จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๑. นางพัชร ี เจริญพร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ดานการพยาบาลผูปวยหนัก 
๒. นางจริยา สงวนไทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
  ดานการพยาบาล 
๓. นางสมศร ี       ทิพยประสบโชค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
  ดานการพยาบาล 
4. นางวัลภา ชินบุตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
  ดานการพยาบาล 
5. นางสาวพรรณทิพา บุญสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
  ดานการพยาบาล 
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อนุมัติ 

 

 

(นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ) 

ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 





















 

รายละเอียดการจางเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 30 คน 

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

2.  ผูรับจางตองสั่งการใหพนักงานเปลมีหนาที่ตองปฏิบัติงาน ดังนี ้
  2.1 รับผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดจากการนําสงผูปวยจากจุดรับ-สงผูปวย (ศูนยเปล) หนาอาคารวิเคราะห
  บําบัดโรคมะเร็ง หรือบริเวณที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนดให ไปยังหองตรวจแผนกตาง ๆ และ
  หอผูปวยใหความชวยเหลือผูปวยตามความเหมาะสม 

 2.2 ใหการตอนรับ แนะนําผูปวย และญาติท่ีมารับบริการตามควรแกกรณ ี
 2.3 ตรวจสอบ ดูแลรักษาเปล อุปกรณ และเครื่องมือที่เกี่ยวของใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงาน พรอมทั้ง
  นับจํานวนของเครื่องใชของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ที่มอบใหเวรเปลใชงานอยูครบตามจํานวน 

 2.4 รับ - สงผูปวยจากงานบริการผูปวยนอกทั้งหมด และหอผูปวย ไปยังหนวยงานบริการตางๆในสถาบัน
  มะเร็งแหงชาติ และภายนอกสถาบันมะเร็งแหงชาติตามที่ไดรับการรองขอ หรือสั่งการจากหัวหนางาน 
  หรือ หัวหนากลุมงานการบริการผูปวยนอก 

 2.5 รับ - สงผูปวยจากหนวยงานตางๆ และหอผูปวย เพ่ือกลบับานหรือไปรักษาตอที่อื่น 

 2.6  รับ - สงผูปวยจากงานบริการผูปวยนอกทั้งหมด และหอผูปวย ไปยังหนวยงานบริการตางๆ ในสถาบันมะเร็ง
  แหงชาต ิ

 2.7 เคลื่อนยายผูปวยรีบดวน เมื่อไดรับแจงจากหนวยงานตาง ๆ และหอผูปวย ตองไปใหบริการทันท ี

 2.8  รับ - สงผูปวย ระหวางหองผาตัดและหอผูปวย 

 2.9  รับ - ยายผูปวยภายในหองผาตัดทั้งหมด ท้ังกอนผาตัดและหลังผาตัด โดยแตงกายตามแบบฟอรมที่
  กําหนด 

 2.10 สงผาเปอนระหวางหองผาตัดและหนวยซักฟอก 

 2.11 รับ - สง อุปกรณ / เครื่องมือแพทย ระหวางหองผาตัดและหอผูปวยหรือหนวยบริการอื่น ๆ 

 2.12  รับ - สงเอกสารหรืออื่น ๆ ระหวางคลินิกหรือหนวยงานบริการอ่ืน ๆ 

  

 

   (ลงช่ือ) ประธานกรรมการ 
                                                            ( นางพัชรี    เจริญพร ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
               ( นางจริยา   สงวนไทร )                                                   ( นางสมศรี   ทิพยประสบโชค ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
                ( นางวลัภา   ชินบุตร )                                                    ( นางสาวพรรณทิพา  บญุสง ) 
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 2.13 ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอรท่ีหนวยตรวจเอกซเรยปอด 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 5 คน 
 เชา   เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  จํานวน 19 คน 
 -  หองผาตัดใน (08.00 - 16.00 น.)  จํานวน 2  คน 
 - หองผาตัดนอก (08.00 - 16.00 น.) จํานวน 2  คน 
 - หอง B 10 งานพยาบาลผูปวยนอกเคมีบําบัด (08.00 - 16.00 น.)  จํานวน 1 คน 
 - ประจําอยูลาน OPD ชั้น 2 เพ่ือบริการผูปวยนอก ชั้น 2 ทั้งหมด   จํานวน 4 คน 
 - หอง B 9 หองเอกซเรยปอด (08.00 - 12.00 น.)  
  และคลินิกมะเร็งนรีเวช (13.00 - 16.00 น.)    จํานวน 1 คน 
 - หอง A 7 เคานเตอรประชาสัมพันธ (08.00 - 16.00 น.)    จํานวน 2 คน 
 - หอผูปวยพิเศษ (08.00 - 16.00 น.)     จํานวน 1 คน 
 - งานรังสีรักษา (หองฉายรังสี) (08.00 - 16.00 น.)    จํานวน 1 คน 
 - งานพยาบาลรังสีระยะไกล ชั้น 1 (08.00 - 16.00 น.)    จํานวน 1 คน 
 - งานพยาบาลรังสีระยะใกล ชั้น 2 (08.00 - 16.00 น.)    จํานวน 1 คน 
 - หอผูปวยหนัก (08.00 - 16.00 น.)     จํานวน 1 คน 
 - ศูนยเปล (06.00 - 14.00 น.) (รวมบริการหอง A17 งานรังสีรวมรักษา) จํานวน 5 คน  
 - หอผูปวยชาย ชั้น 5 (08.00 - 16.00 น.)    จํานวน 1 คน 
 - งาน Endoscopy (08.00 - 16.00 น.)    จํานวน 1 คน 

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

                                              (ลงช่ือ) ประธานกรรมการ 
                                                            ( นางพัชรี    เจริญพร ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
               ( นางจริยา   สงวนไทร )                                                   ( นางสมศรี   ทิพยประสบโชค ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
                ( นางวลัภา   ชินบุตร )                                                    ( นางสาวพรรณทิพา  บุญสง ) 
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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 และภายในเวลาที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนดมาปฏิบัติงาน
  กอนเวลางานไมนอยกวา 15 นาที  
 3.3  ตองปฏิบัติตามระเบียบที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด 
 3.4 ภายหลังจากที่ไดรับการวาจาง พนักงานเปลจะตองผานไดรับการอบรมหลักสูตรการบริการจากทาง
   สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยทางสถาบันมะเร็งแหงชาติจะเปนผูกําหนดวัน เวลา เนื้อหาของหลักสูตรการ
   อบรมอยางนอย ประกอบดวย มารยาทการเจรจา มรรยาทการบริการ การทราบและแจงขอมูลสถานที่
   การแตงกาย วิธีการใชเปล ทุกชนิด และอุปกรณที่ใชรวมกับเปล การเคลื่อนยายผูปวยที่ถูกวิธีการ
   ปองกันการติดเชื้อ และการแพรกระจายของเชื้อโรค โดยทางบริษัทฯ จะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 
 3.5  ผูรับจางตองจัดอัตรากําลังพนักงานเปลตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด ทั้งนี้ในแตละผลัดตองมี
  หัวหนาพนักงานเปลตามความเหมาะสม 
 
 
 

                                              (ลงช่ือ) ประธานกรรมการ 
                                                            ( นางพัชรี    เจริญพร ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
               ( นางจริยา   สงวนไทร )                                                   ( นางสมศรี   ทิพยประสบโชค ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
                ( นางวลัภา   ชินบุตร )                                                    ( นางสาวพรรณทิพา  บุญสง ) 
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 3.6 การประเมินผลงานของกระบวนการงานเปล ดําเนินการประเมินทุก 2 เดือน ตามมาตรฐานที่สถาบัน
  มะเร็งแหงชาติกําหนด 
 3.7 พนักงานเวรเปลในวันราชการ ครั้งนี้ทั้งหมด 30 คน 
 3.8 ถาตองมีการเปลี่ยนพนักงานใหม ผูรับจางตองใหผูปฏิบัติงานผานการฝกหัดการเคลื่อนยายผูปวย
  กอนถึงจะปฏิบัติงานได  
  3.9  ในกรณีที ่เกิดปญหาแรงงานของผู ร ับจาง ผู รับจางจะยกเหตุที่มีปญหาแรงงานมาเปนเหตุสุดวิสัย
   หรือมาเปนขออางท่ีจะเปลี่ยนแปลงแกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดมิได 
4. เงื่อนไข 
   4.1 แตงกายสุภาพ เรียบรอย สะอาด ติดปายชื่อ สวมถุงเทา รองเทาหุนสนสีดํา 
   4.2 หากพบวาพนักงานเปลคนใดปฏิบัติงานบกพรองในหนาท่ี และไมเหมาะสมหรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน 
   ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ ผูรับจางตองดําเนินการปรับเปลี่ยน หรือใหออกจากงานทันที 
  4.3  การประเมินผลงาน หากไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ผูรับจางตองดําเนินการปรับปรุงแกไข ภายใน 
   3 วัน และทางสถาบันมะเร็งแหงชาติ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบใหบริการผูปวยได ตามสมควรแกกรณ ี
   4.4  หากสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดแจงเตือนเปนหนังสือ 2 ครั้งแลว ผูรับจางยังมิไดปรับปรุงแกไข 
   กระบวนการงานเปลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด สถาบันมะเร็งแหงชาติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่วาจาง 
   4.5  ผูรับจางตองจัดทําประกันอุบัติเหตุ สําหรับผูปวยที่รับบริการทุกรายและรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย 
   ตอทรัพยสินและชีวิต ในวงเงิน 50,000.00 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ตอรายตอครั้ง กรณีเฉพาะในราย 
  ทีพ่นักงานเวรเปลของบริษัทกระทําใหเกิดอุบัติเหตุเทานั้น 
   4.6  ผูรับจางตองควบคุมดูแล กํากับพนักงานเปลของตนเองใหปฏิบัติ ดังนี ้
  4.6.1  ตองมีรถเข็นนั่ง และเปลที่มีอุปกรณแขวนน้ําเกลือประจํารถในจํานวนที่พอเพียง 
  4.6.2  มิใหพนักงานเปล หรือคนของผูรับจางเลนการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
  4.6.3  มิใหพนักงานเปล นั่ง - นอน บนรถเข็นหรือเปลนอน โดยเด็ดขาด 
  4.6.4 มิใหนําบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณท่ีพนักงานเปลปฏิบัติงาน 
  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 พรอมท้ังซอมแซมใหอยู
  ในสภาพที่สามารถใชงานไดทันที คาใชจายในการบํารุงรักษา และซอมแซมอยูในความรับผิดชอบ 
  ของผูวาจาง การทําความสะอาดรถนั่ง/รถนอน เปลี่ยนผาปู ปลอกหมอนเปนประจําทุกวัน   
  ทุกครั้งที่มีการปนเปอน และดูแลความสะอาดพรอมใชของถัง O2, หัวเกย 

                                              (ลงช่ือ) ประธานกรรมการ 
                                                            ( นางพัชรี    เจริญพร ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
               ( นางจริยา   สงวนไทร )                                                   ( นางสมศรี   ทิพยประสบโชค ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
                ( นางวลัภา   ชินบุตร )                                                    ( นางสาวพรรณทิพา  บุญสง ) 
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 4.6.9  เปลี่ยนผาปู ปลอกหมอนทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร โดยทําความสะอาดรถเข็น เปลนอน 
  เบาะรองนอนดวยผงซักฟอก หรือตามที่ผูวาจางกําหนดทุกวัน เวลา 20.30 น.  
   4.6.10 ทําความสะอาดเปลนั่ง เปลนอนและเปลี่ยนผาปูเปลทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร 
   4.6.11 เมื่อไดรับแจงใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังหองผาตัด หรือ ICU ตองรีบมาปฏิบัติงานทันท ี
   4.6.12 หากมีปญหาในการปฏิบัติงานใหผูรับจางแจง หรือประสานงานกับหัวหนากลุมบริการผูปวยนอก 
             หรือหัวหนางานบริการผูปวยนอก เพ่ือหาทางแกไขทันท ี
   4.6.13 ผาทุกชนิดที่เก่ียวกับเปลใหอยูในความรับผิดชอบของผูวาจาง รวมท้ังการทําความสะอาดผาดวย 

    4.7  สถาบันมะเร็งแหงชาติ สามารถรับพนักงานของบริษัทเปนเจาหนาที่ของสถาบันไดตอเมื่อพนักงานนั้น
  ไดพนสภาพการเปนพนักงานไปแลวไมนอยกวา 90 วัน หรือไดรับการยินยอมจากทางบริษัทเทานั้น 

5. พนักงานเปล มีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
 5.1 เปนชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหวาง 18 - 45 ป 
  5.2 จบการศึกษาหรือไมนอยกวาชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  
 5.3 ตองเปนบุคคลที่ไดรับการรับรองวามีประสบการณดานการบริการงานเปลผูปวย โดยตองแนบหนังสือ
  รับรองการผานการทํางาน หรือผานการอบรมหลักสูตรการบริการงานเปลผูปวย 
 5.4 มีมารยาทเรียบรอย มีความสุภาพในการใหบริการผูปวย และมีน้ําใจในการใหบริการ 
 5.5 มีความรูในการบริการของโรงพยาบาล การใหบริการผูปวย และมีน้ําใจในการใหบริการ 
 5.6 แตงกายสะอาดเรียบรอย  
 5.7 ตองเปนบุคคลท่ีแพทยแผนปจจุบันรับรองวาไมเปนโรคติดตอรายแรง และเปนที่รังเกียจของสังคม 
 5.8 ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด 
 5.9 สามารถใชครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือในการเคลื่อนยายผูปวยไดเหมาะสมกับสภาพผูปวย 

6. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 6.1 มาปฏิบัติงานกอนเวลาเริ่มงาน ไมนอยกวา 10 นาที เซ็นชื่อ ลงเวลา 
 6.2  ดูแลความสะอาดเรียบรอยทั่วไปของเปล เปลนอน ของใชประจํารถใหครบถวนพรอมท่ีจะใชงาน 
  หากการชํารุดแจงหัวหนาเพื่อสงซอมทันที 
 6.3 จัดเตรียมเปลนั่ง เปลนอนอยางนอย 1 เปล มาไวบริเวณงานบริการผูปวยนอกในกรณีฉุกเฉินไดทันทีให
  การตอนรับ แนะนําผูปวยและญาติที่มารับบริการตามควรแกกรณ ี
 6.4 รับ-สงผูปวยที่มาตรวจ โดยจัดเปลนั่งหรือเปลนอนใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย บริการดวยความรวดเร็ว
  และเนนเรื่องความปลอดภัยในขณะที่รถเข็นรถนั่ง หรือเปลนอน 
 6.5 ชวยอุมพยุง พรอมทั้งแนะนําญาติใหอุมพยุงใหถูกวิธี และรับผูปวยเขาหองฉุกเฉินทุกคนในกรณีที่ชวย
  ตนเองไมได หรือชวยตนเองไดนอย 
 

                                              (ลงช่ือ) ประธานกรรมการ 
                                                            ( นางพัชรี        เจริญพร ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
               ( นางจริยา      สงวนไทร )                                                ( นางสมศรี   ทิพยประสบโชค ) 

(ลงช่ือ)  กรรมการ (ลงช่ือ)  กรรมการ 
                ( นางวลัภา       ชินบุตร )                                                ( นางสาวพรรณทิพา  บุญสง ) 
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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  
       

 

    (ลงชื่อ)                                           ประธานกรรมการ                              
                                       (         นางพัชรี    เจริญพร ) 
 

    (ลงชื่อ)                                           กรรมการ                              
                                    (        นางจริยา   สงวนไทร ) 
 

    (ลงชื่อ)                                     กรรมการ                              
                                        (     นางสมศรี  ทิพยประสบโชค )  
 

              (ลงชื่อ)                                  กรรมการ                              
                                    (          นางวัลภา   ชินบุตร ) 
 

    (ลงชื่อ)                                   กรรมการ  
   (      นางสาวพรรณทิพา   บุญสง )  

 
 

                                                               อนุมัติ 
 
 
 

                                                                  (นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ) 
                                                                 ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
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