




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดเก็บเอกสารราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  .      
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานการเงินและบัญชี              .                               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          1,125,171.34                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่             4 พฤศจิกายน 2563                       . 
    เป็นเงิน          1,125,171.34             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
    5.1   บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)                  . 
    5.2   บริษัท ไออนเมาน์เทน (ประเทศไทย) จ ากัด          . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นางสาววรารัตน์    กันอรุณภูวิสิฐ       ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส          . 
    6.2  นางสาววรัญญา     ครองแก้ว             ต าแหน่ง   เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก  . 
    6.3  นายเทพฤทธิ์        ศรีธงชัย              ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน              .                  
 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
  (  นางสาววรารัตน์  กันอรุณภูวิสิฐ ) 

                                           

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
            (      นางสาววรัญญา  ครองแก้ว )             
                       

                    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (       นายเทพฤทธิ์  ศรีธงชัย )         



ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน หน่วย
1 ค่ำบริกำรเก็บรักษำเอกสำร/กล่อง/ (ระยะเวลำ 10 เดอืน)

ขนาดไม่น้อยกว่า 12"x16"x10.5" (กว้างxยาวxสูง) เก็บตามสัญญาเก่า 10,100 กล่อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 12"x16"x10.5" (กว้างxยาวxสูง) เก็บตามสัญญาใหม่ 3,300 กล่อง

2 ค่ำกล่องเปล่ำส ำหรับบรรจุเอกสำรเพ่ือน ำเขำ้จัดเก็บ
ขนาดไม่น้อยกว่า 12"x16"x10.5" (กว้างxยาวxสูง) 3,000 กล่อง

3 ค่ำจัดท ำบำร์โค้ด (Barcode Fee) 3,300 กล่อง
4 ค่ำบริกำรน ำส่งกล่องเอกสำร ในเขตกรุงเทพฯ

1. น าส่ง แบบปกติ (น าส่งภายในวันท าการถัดไป) 135 เทีย่ว
2. น าส่ง แบบเร่งดว่น (น าส่งภายในวันทีข่อใช้บริการ) 30 เทีย่ว

5 ค่ำบริกำรรับกล่องเอกสำรคืนในเขตกรุงเทพฯ 165 เทีย่ว

6 ค่ำบริกำรรับกล่องเอกสำรเพ่ือน ำเขำ้จัดเก็บใหม ่(Add new)          
 ในเขตกรุงเทพฯ 3,300 กล่อง

7 ค่ำบริกำรห้องรับรองเพ่ือตรวจสอบเอกสำร ณ ศูนย์จัดเก็บเอกสำร 
(Viesing Room)

1 ห้อง

8
ค่ำบริกำรน ำกล่องเอกสำรออกจำกทีจ่ัดเก็บเพ่ือกำรใดๆ ไดแ้ก่ ขอเบิก
ชั่วครำว, เบิกตรวจสอบ, ขอเบิกถำวรหรือขอเบิกคืนเมื่อสัญญำสิ้นสุด,
 ขอเบิกท ำง่ำย, ขอเบิกตรวจสอบ ณ คลังเอกสำร

500 กล่อง

9 ค่ำบริกำรท ำลำยเอกสำร
10 ค่ำบริกำรอ่ืนๆ

1. ค่าบริการถ่ายเอกสาร 1 หน้า
2. ค่าบริการส่งเอกสารทางโทรสาร 1 หน้า
3. ค่าบริการส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 หน้า

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะกำรจ้ำง



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจัดเก็บเอกสารราชการของหน่วยงานต่างๆ  
ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างบริการจากผู้ให้บริการธุรกิจ (Business Facilitator) ในงาน
ด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร เนื่องจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่มีพ้ืนที่รองรับในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบัน   
มีปริมาณเอกสารเพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ สะดวกในการค้นหา 
และเพ่ือป้องกันการเอกสารสูญหาย  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การจัดเก็บและดูแลเอกสารของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความปลอดภัยเป็นระบบ สะดวกในการ
ค้นหา เพ่ือป้องกันการสูญหายของเอกสารและน ามาใช้ประกอบการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ  

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย เป็นไปตามประกาศก าหนดไว้ 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 มีอาชีพรับจ้างในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร 
 3.5 ต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement: e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง  
 3.6 ไม่เป็นผู้ถูก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เคยบอกยกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินค้างช าระ หรือมีปัญหาข้อโต้แย้ง
หรือข้อพิพาทใดๆ กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่ว่าข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทจะอยู่ระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ย หรือ
เป็นคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 3.7 ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการให้บริการจัดเก็บและดูแลเอกสารส าคัญต่าง ๆ ให้กับ ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน บริษัทจ ากัดหรือบริษัท จ ากัด (มหาชน) (พร้อมแนบหนังสือรับรอง
มาตรฐานประกอบการพิจารณา) 
 3.8 มีประสบการณ์ด้านคลังเอกสาร และได้รับมาตรฐาน (พร้อมแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณา) 
 3.9 มีการบริหารจัดการเอกสารแบบรายกล่อง ให้กับหน่วยงานอื่นๆ แล้ว  
 3.10 มีการบริหารจัดการเอกสารแบบรายแฟ้ม ให้กับหน่วยงานอื่นๆ แล้ว  
 3.11 สถานที่จัดเก็บกล่องตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล  

4. รายละเอียดของงาน 
 4.1 ผู้รับจ้างต้องมีสถานที่และระบบจัดเก็บเอกสารแบบรับฝากเป็นรายกล่องพร้อมทั้งมีการดูแล
เอกสารให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสียหาย และสูญหายต่อเอกสารที่ด าเนินการจัดเก็บ 
 4.2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหากล่องเปล่าส าหรับบรรจุเอกสารเพ่ือน าฝากขนาด ไม่น้อยกว่า 12”x16”x10.5” 
(กว้างXยาวXสูง) ซึ่งกล่องเอกสารจะต้องแข็งแรง สามารถรองรับเอกสารที่มีปริมาณน้ าหนักมากได้ 
 

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ 
                              (นางสาววรารัตน์  กันอรุณภูวิสิฐ) 
 
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
            (นางสาววรัญญา  ครองแก้ว)                  (นายเทพฤทธิ์  ศรีธงชัย) 
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 4.3 ผู้รับจ้างมีบริการน าส่งกล่องเอกสารเพ่ือการตรวจสอบ ณ ส านักงานของผู้ฝาก ทั้งแบบปกติ 
(ภายในวันท าการถัดไป) และแบบเร่งด่วน (ภายในวันที่ขอใช้บริการ)  ทั้งนี้ ภายหลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ 
ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่มารับกล่องเอกสารคืนเพ่ือไปจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารนั้นไว้อย่างปลอดภัย 
 4.4 ผู้รับจ้างมีบริการจัดเก็บกล่องเอกสารเพ่ือน าเข้าไปจัดเก็บใหม่ โดยจะต้องจัดรถพร้อมเจ้าหน้าที่มา
รับเอกสาร ที่ได้บรรจุลงกล่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพ่ือไปจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารนั้นไว้อย่างปลอดภัย 
 4.5 ผู้รับจ้างมีบริการจัดท าสติกเกอร์ Barcode ตามรหัสกล่องที่ก าหนดในแต่ละกล่อง ติดไว้ที่ด้านข้าง
กล่องเอกสารทุกกล่อง  
 4.6 ผู้รับจ้างมีการจัดเตรียมห้องรับรอง ณ สถานที่จัดเก็บเอกสาร ไว้ส าหรับการตรวจสอบเอกสารหรือ
ค้นหาเอกสาร ณ สถานที่จัดเก็บเอกสาร 
 4.7 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้บริการท าลายเอกสาร ตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดราคาค่าบริการ พร้อมออก
เอกสารรับรองการท าลายและบันทึกภาพการท าลายเป็นหลักฐาน เมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
 4.8 เมื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะเบิก และ/หรือคืน และ/หรือฝากเพ่ิม ต้องจัดท าเอกสารควบคุม   
การขอเบิก การส่งมอบเอกสารที่ขอเบิก และ/หรือคืน และ/หรือฝากเพ่ิม เพ่ือสามารถตรวจสอบได้  
 4.9 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ดังนี้   
           - มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีการตรวจสอบการเข้า-ออก บริเวณศูนย์เก็บ
เอกสาร 
          - ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย และตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง  
          - ภายในอาคารติดตั้งระบบ Smoke Detector หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเพ่ือป้องกันอัคคีภัย 
เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น 
            - มีระบบตัดไฟกรณีไฟรั่วหรือไฟเกิน 
          - ติดตั้งระบบท่อน้ าส่งน้ าดับเพลิงและปั๊มน้ าระบบน้ ามันอัตโนมัติ 

5. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 5.1 ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดในสัญญา หากเกิดความเสียหายเนื่องจาก
ความละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดตามสัญญาจ้าง 
 5.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใดๆ ของผู้รับจ้างที่เกิดขึ้นจากการท างาน
ของผู้รับจ้างเองทุกกรณ ี
 5.3 ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างต่ออีกทอดหนึ่ง   
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ผู้รับจ้างด าเนินการจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้าง
ยังคงต้องรับผิดชอบในงานที่ให้ช่วงไปนั้น ทุกประการ 
 5.4 หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ทั้งนี้  
ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในกรณี ที่เป็นความผิดพลาดของผู้ว่าจ้างเอง 
 
 

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ 
                              (นางสาววรารัตน์  กันอรุณภูวิสิฐ) 
 
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
            (นางสาววรัญญา  ครองแก้ว)                  (นายเทพฤทธิ์  ศรีธงชัย) 
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6. การจ่ายเงินค่าจ้าง 
 6.1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน จ านวน 10 งวด โดยคิดค่าจ้างเป็นรายกล่องตามจ านวน 
ที่ผู้รับจ้างได้ท าการขนย้ายไปจัดเก็บในคลังเอกสารผู้รับจ้างแล้ว ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในใบเสนอราคา 
 6.2 ค่าบริการน าส่งเอกสาร ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าบริการตามการบริการที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน 
 6.3 อัตราค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ต้องยืนราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้าง
เหตุใดๆ มาขอเปลี่ยนแปลงราคาค่าจ้างไม่ได้ 

7. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย ความสูญหายของเอกสาร หรือภยันตรายใดๆ    
อันเกิดจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอ่ืนใดที่ท าให้เอกสารของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับความเสียหาย 
สูญหาย หรือบุบสลาย แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับ สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ ยกเว้นกรณีอันเกิดจากความผิดของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
  โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เข้าใจแล้วว่าจุดประสงค์ของความรับผิดชอบดังกล่าว มิได้พิจารณาถึง
มูลค่าอันแท้จริงของเอกสารและให้ถือว่าผู้รับจ้างไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงของเอกสารที่รับฝาก ผู้รับจ้าง
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงแก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่น้อยกว่ากล่องละ 30 บาท และไม่เกิน
กล่องละ 100 บาท  

8. เงื่อนไขการรักษาความลับ 
          ผู้รับจ้างจะต้องปกปิดและรักษาความลับของเอกสารที่จัดเก็บและดูแลรักษา และห้ามเปิดเผยข้อมูลใดๆ 
ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หากมี
ข้อมูลหรือความลับจากเอกสารของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารนั้น 
เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว  

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ).........................................................ประธานกรรมการ 
 ( นางสาววรารัตน์  กันอรุณภูวิสิฐ ) 
 
   (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
 (    นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) 
 
   (ลงชื่อ).........................................................กรรมการ 
 (      นายเทพฤทธิ์   ศรีธงชัย ) 
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