






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ    จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปลภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาต ิจ านวน 24 คน 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร           5,328,000.00                                              บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 28 สิงหาคม 2563  
    เป็นเงิน        5,328,000.00           บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                    -                      บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโปร ควอลิตี้เซอร์วิส  
     5.2   
     5.3  
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     6.1  นางอนันทิยา           พุ่มเพ็ชร            ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                           ด้านการพยาบาล  
     6.2  นางสาวอังศวีร์         ภณทองสมพงษ ์   ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                           ด้านการพยาบาล 
     6.3  นางกัณฑวรรณ         ชุ่มเชื้อ              ต าแหนง่   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                                                                           ด้านการพยาบาล 
 

 
 

                           ( 
 

(ลงชื่อ)....................................................................ประธานกรรมการ  
            (      นางอนันทิยา   พุ่มเพ็ชร      ) 

(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ         
           (  นางสาวอังศวีร์  ภณทองสมพงษ์  ) 

(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 
           (       นางกัณฑวรรณ   ชุ่มเชื้อ      )                    
 



รายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จ านวน 24 คน 
1.  คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง 
 รับ - ส่งผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ซึ่งปัจจุบันทางสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ มีรถเข็นนั่ง จ านวน 27 คัน รถเข็นเปลนอน จ านวน 12 คัน ซึ่งสภาพทั่วไปใช้งานได้ โดยผู้รับจ้าง
จะเป็นผู้จัดหามาเสริมมาเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนดังนี้ 
 1. รถเข็นนั่ง  จ านวน 35 คัน  
 2. รถเข็นเปลนอน  จ านวน 20 คัน 

2.  ผู้รับจ้างต้องสั่งการให้พนักงานเปลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  2.1 รับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการน าส่งผู้ป่วยจากจุดรับ-ส่งผู้ป่วย (ศูนย์เปล) หน้าอาคารวิเคราะห์
  บ าบัดโรคมะเร็ง หรือบริเวณที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนดให้ ไปยังห้องตรวจแผนกต่าง ๆ และ
  หอผู้ป่วยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตามความเหมาะสม 
 2.2 ให้การต้อนรับ แนะน าผู้ป่วย และญาติท่ีมารับบริการตามควรแก่กรณี 
 2.3 ตรวจสอบ ดูแลรักษาเปล อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน พร้อมทั้ง
  นับจ านวนของเครื่องใช้ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่มอบให้เวรเปลใช้งานอยู่ครบตามจ านวน 
 2.4 รับ - ส่งผู้ป่วยจากงานบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด และหอผู้ป่วย ไปยังหน่วยงานบริการต่างๆในสถาบัน
  มะเร็งแห่งชาติ และภายนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติตามที่ได้รับการร้องขอ หรือสั่งการจากหัวหน้างาน 
  หรือ หัวหน้ากลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก 
 2.5 รับ - ส่งผู้ป่วยจากหน่วยงานต่างๆ และหอผู้ป่วย เพื่อกลับบ้านหรือไปรักษาต่อที่อ่ืน 
 2.6  รับ - ส่งผู้ปว่ยจากงานบริการผูป้่วยนอกทั้งหมด และหอผู้ปว่ย ไปยังหนว่ยงานบริการต่างๆ ในสถาบันมะเร็ง
  แห่งชาติ และภายนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน 
 2.7 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเร่งด่วน เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ และหอผู้ป่วย ต้องไปให้บริการทันที 
 2.8  รับ - ส่งผู้ป่วย ระหว่างห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วย 
 2.9  รับ - ย้ายผู้ป่วยภายในห้องผ่าตัดทั้งหมด ทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยแต่งกายตามแบบฟอร์มที่
  ก าหนด 
 2.10 ส่งผ้าเปื้อนระหว่างห้องผ่าตัดและหน่วยซักฟอก 
 2.11 รับ – ส่งอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์/ผ้าเปื้อน ระหว่างห้องผ่าตัด/หอผู้ป่วยและหน่วยบริการอื่นๆท่ี

เกี่ยวข้อง 
 2.12  ปฏิบัติงานร่วมในทีม 555 (ทีมรักษาความปลอดภัย) ในกรณีมีการเพจตาม หรือร้องขอ 
 2.13 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับค าสั่งจากหัวหน้างานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 2.14 รับ - ส่ง ผู้ป่วยที่เสียชวีิตจากหอผู้ป่วย หรือหน่วยงานไปยังห้องเก็บศพ 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

  (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (       นางอนันทิยา   พุ่มเพ็ชร      ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  ( นางสาวอังศวีร์   ภณทองสมพงษ์ ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

            (      นางกัณฑวรรณ   ชุ่มเชื้อ      ) 



-2- 

3. ข้อก าหนด 
 3.1  ก าหนดการปฏิบัติงานเป็นผลัด คือ 

  3.1.1  วันและเวลาปฏิบัติงาน   
  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   จ านวน 24 คน 
 เช้า   เวลา 06.00 น. - 14.00 น.   จ านวน 5 คน 
 เช้า   เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  จ านวน 13 คน 
 -  ห้องผ่าตัดใน (08.00 - 16.00 น.)     จ านวน 2 คน 
 - ห้องผ่าตัดนอก (08.00 - 16.00 น.)    จ านวน 2 คน 
 - ประจ าอยู่ลาน OPD ชั้น 2 เพ่ือบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ทั้งหมด   จ านวน 4 คน 
 - หอ้ง A 7 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (08.00 - 16.00 น.)    จ านวน 2 คน 
 - งานรังสีรักษา (ห้องฉายรังสี) (08.00 - 16.00 น.)    จ านวน 1 คน 
 - งานพยาบาลรังสีระยะใกล้ ชั้น 2 (08.00 - 16.00 น.)    จ านวน 1 คน 
 - ศูนย์เปล (06.00 - 14.00 น.)     จ านวน 5 คน  
 - งาน Endoscopy (08.00 - 16.00 น.)    จ านวน 1 คน 

 บ่าย   เวลา 14.00 น. - 22.00 น. จ านวน 4 คน 
 - ศูนย์เปล       จ านวน 4 คน 
                            (รับผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยมาฉายแสงคลินิกพิเศษเวลา 16.30 น. – 20.30 น. ) 

 ดึก    เวลา 22.00 น. - 06.00 น. จ านวน 2 คน 
 - ศูนย์เปล       จ านวน 2 คน 

 วันเสาร์ 
 เช้า   เวลา 06.00 น - 14.00 น. จ านวน 6 คน 
 - งานบริการผู้ป่วยนอก ตึกวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง ชั้น 1     จ านวน 1 คน 
 - ศูนย์เปล       จ านวน 5 คน 
  บ่าย  เวลา 14.00 น. - 22.00 น. จ านวน 3 คน 
 - ศูนย์เปล     จ านวน 3 คน 
 ดึก    เวลา 22.00 น. -  06.00 น จ านวน 2 คน 
 - ศูนย์เปล     จ านวน 2 คน 

  
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 

  (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (       นางอนันทิยา   พุ่มเพ็ชร      ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  ( นางสาวอังศวีร์   ภณทองสมพงษ์ ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

    (      นางกัณฑวรรณ   ชุ่มเชื้อ      ) 
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 วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  เช้า   เวลา 06.00 น. - 14.00 น. จ านวน 4 คน 
  - ศูนย์เปล    จ านวน 4  คน 
 บ่าย  เวลา 14.00 น. - 22.00 น จ านวน 3 คน 
 - ศูนย์เปล    จ านวน 3 คน 
 ดึก   เวลา 22.00 น. - 06.00 น. จ านวน 2 คน 
 - ศูนย์เปล    จ านวน 2 คน 

 3.2  ต้องสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา และภายในเวลาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนดมาปฏิบัติงาน
  ก่อนเวลางานไม่น้อยกว่า 15 นาที  
 3.3  ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด 
 3.4 ภายหลังจากท่ีได้รับการว่าจ้าง พนักงานเปลจะต้องผ่านได้รับการอบรมหลักสูตรการบริการจากทาง
   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา เนื้อหาของหลักสูตรการ
   อบรมอย่างน้อย ประกอบด้วย มารยาทการเจรจา มรรยาทการบริการ การทราบและแจ้งข้อมูลสถานที่
   การแต่งกาย วิธีการใช้เปล ทุกชนิด และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเปล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธีการ
   ป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยทางบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 3.5  ผู้รับจ้างต้องจัดอัตราก าลังพนักงานเปลตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้ในแต่ละผลัดต้องมี
  หัวหน้าพนักงานเปลตามความเหมาะสม  
 3.6 การประเมินผลงานของกระบวนการงานเปล ด าเนินการประเมินทุก 2 เดือน ตามมาตรฐานที่สถาบัน
  มะเร็งแห่งชาติก าหนด 
 3.7 พนักงานเวรเปลในวันราชการ ครั้งนี้ทั้งหมด 24 คน 
 3.8 ถ้าต้องมีการเปลี่ยนพนักงานใหม่ ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกหัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  ก่อนถึงจะปฏิบัติงานได้  
  3.9  ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงานมาเป็นเหตุสุดวิสัย
   หรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดมิได้ 
4. เงื่อนไข 
   4.1 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด ติดป้ายชื่อ สวมถุงเท้า รองเท้าหุ้นส้นสีด า 
   4.2 หากพบว่าพนักงานเปลคนใดปฏิบัติงานบกพร่องในหน้าที่ และไม่เหมาะสมหรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน 
   ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับเปลี่ยน หรือให้ออกจากงานทันที 
   

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

  (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (       นางอนันทิยา   พุ่มเพ็ชร      ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  ( นางสาวอังศวีร์   ภณทองสมพงษ์ ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

           (      นางกัณฑวรรณ   ชุ่มเชื้อ      ) 
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  4.3  การประเมินผลงาน หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 
   3 วัน และทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการผู้ป่วยได้ ตามสมควรแก่กรณี 
   4.4  หากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือ 2 ครั้งแล้ว ผู้รับจ้างยังมิได้ปรับปรุงแก้ไข 
   กระบวนการงานเปลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ว่าจ้าง 
   4.5  ผู้รับจ้างต้องจัดท าประกันอุบัติเหตุ ส าหรับผู้ป่วยที่รับบริการทุกรายและรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
   ต่อทรัพย์สินและชีวิต ในวงเงิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อรายต่อครั้ง กรณีเฉพาะในราย 
  ทีพ่นักงานเวรเปลของบริษัทกระท าให้เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น 
   4.6  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแล ก ากับพนักงานเปลของตนเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.6.1  ต้องมีรถเข็นนั่ง และเปลที่มีอุปกรณ์แขวนน้ าเกลือประจ ารถในจ านวนที่พอเพียง 
  4.6.2  มิให้พนักงานเปล หรือคนของผู้รับจ้างเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
  4.6.3  มิให้พนักงานเปล นั่ง - นอน บนรถเข็นหรือเปลนอน โดยเด็ดขาด 
  4.6.4 มิให้น าบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณท่ีพนักงานเปลปฏิบัติงาน 
  4.6.5 มิให้พนักงานเปลรับจ้างต่อไฟฟ้าหรือน้ าประปา และใช้ทรัพย์สินของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
  4.6.6 มิให้พนักงานเปลรับจ้างกระท าเป็นนายหน้าพนักงานซื้อขาย หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ         
  ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
  4.6.7 ห้ามพนักงานเสพยาเสพติด หากพบว่ามีการเสพยาเสพติดจะด าเนินการตามกฎหมายและ
  ไล่ออกทันที  
 4.6.8 ให้ตรวจสภาพรถเข็น เปลนอน และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งซ่อมแซมให้อยู่
  ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมอยู่ในความรับผิดชอบ 
  ของผู้ว่าจ้าง การท าความสะอาดรถนั่ง/รถนอน เปลี่ยนผ้าปู ปลอกหมอนเป็นประจ าทุกวัน   
  ทุกครั้งที่มีการปนเปื้อน และดูแลความสะอาดพร้อมใช้ของถัง O2, หัวเกย์                                            
     4.6.9   เปลี่ยนผ้าปู ปลอกหมอนทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร โดยท าความสะอาดรถเข็น เปลนอน     
          เบาะรองนอนด้วยผงซักฟอก หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดทุกวัน เวลา 20.30 น.  
        4.6.10 ท าความสะอาดเปลนั่ง เปลนอนและเปลี่ยนผ้าปูเปลทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร 
   4.6.11 เมื่อได้รับแจ้งให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัด หรือ ICU ต้องรีบมาปฏิบัติงานทันที 
   4.6.12 หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างแจ้ง หรือประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มบริการผู้ป่วยนอก 
              หรือหัวหน้างานบริการผู้ป่วยนอก เพ่ือหาทางแก้ไขทันที 
   4.6.13  ผ้าทุกชนิดที่เกี่ยวกับเปลให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งการท าความสะอาดผ้าด้วย 
    4.7  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถรับพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ต่อเมื่อพนักงานนั้น
  ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน หรอืได้รับการยินยอมจากทางบริษัทเท่านั้น 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

  (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (       นางอนันทิยา   พุ่มเพ็ชร      ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  ( นางสาวอังศวีร์   ภณทองสมพงษ์ ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

                     (      นางกัณฑวรรณ   ชุ่มเชื้อ      ) 
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5. พนักงานเปล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 5.1 เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 45 ปี 
  5.2 จบการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 5.3 ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองว่ามีประสบการณ์ด้านการบริการงานเปลผู้ป่วย โดยต้องแนบหนังสือ
  รับรองการผ่านการท างาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการงานเปลผู้ป่วย 
 5.4 มีมารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพในการให้บริการผู้ป่วย และมีน้ าใจในการให้บริการ 
 5.5 มีความรู้ในการบริการของโรงพยาบาล การให้บริการผู้ป่วย และมีน้ าใจในการให้บริการ 
 5.6 แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
 5.7 ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 5.8 ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด 
 5.9 สามารถใช้ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย 

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 6.1 มาปฏิบัติงานก่อนเวลาเริ่มงาน ไม่น้อยกว่า 10 นาที เซ็นชื่อ ลงเวลา 
 6.2  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปของเปล เปลนอน ของใช้ประจ ารถให้ครบถ้วนพร้อมที่จะใช้งาน 
  หากการช ารุดแจ้งหัวหน้าเพ่ือส่งซ่อมทันที 
 6.3 จัดเตรียมเปลนั่ง เปลนอนอย่างน้อย 1 เปล มาไว้บริเวณงานบริการผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉินได้ทันทีให้
  การต้อนรับ แนะน าผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการตามควรแก่กรณี 
 6.4 รับ-ส่งผู้ป่วยที่มาตรวจ โดยจดัเปลนั่งหรือเปลนอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย บริการด้วยความรวดเร็ว
  และเน้นเรื่องความปลอดภัยในขณะที่รถเข็นรถนั่ง หรือเปลนอน 
 6.5 ช่วยอุ้มพยุง พร้อมทั้งแนะน าญาติให้อุ้มพยุงให้ถูกวิธี และรับผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินทุกคนในกรณีที่ ช่วย
  ตนเองไม่ได้ หรือช่วยตนเองได้น้อย                                             (ลงช่ือ)  

 6.6  ท าความสะอาดเปลนั่ง และหรือเปลนอนทันทีที่สกปรก และทุกวัน เวลา 20.30 น. 
 6.7 น าผู้ป่วยไปเจาะเลือด เอ็กซเรย์ และส่งผู้ป่วยเข้าตึกผู้ป่วยใน หรือกลับบ้าน 
 6.8 รับ - ส่งผู้ป่วยที่ตรวจเสร็จแล้ว และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน 
 6.9 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเปลนั่ง เปลนอน และความเรียบร้อยทั่วไปในความรับผิดชอบของตนเอง     
  ก่อนลงเวร ตรวจล้างท าความสะอาดทุกวันเสาร์ 
 6.10 เมื่อได้รับแจ้งให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัด หรือ ICU ต้องรีบมาปฏิบัติงานทันที 
 6.11 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
  พยาบาลเวร 
  

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

  (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (       นางอนันทิยา   พุ่มเพ็ชร      ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  ( นางสาวอังศวีร์   ภณทองสมพงษ์ ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

                     (      นางกัณฑวรรณ   ชุ่มเชื้อ      ) 
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