






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ     จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ม่านอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ                  .      
                        จำนวน 715 เครื่อง                                                                           .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย       งานซ่อมบำรุงรักษา กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา                         .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                       .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          1,018,110.00                              บาท  
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                    8 กนัยายน ๒๕64                       . 
    เป็นเงิน           1,018,110.00                  บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                -         บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ จำกัด                                                          . 
    5.2   บริษัท ส กฤษดา 45 จำกัด                                                                              . 
    5.3   บริษัท บี แอนด์ บี เทค จำกัด                                                                            . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายโชคชัย       สุขเหลือง      ตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ            . 
    6.2  นายสุระพันธ์   กาสุนันท์               ตำแหนง่      นายช่างเทคนิคชำนาญงาน                  . 
    6.3  นายชัยยศ   จันทร์เจริญ            ตำแหนง่      ช่างเชื่อม ช 2                                 . 
 

 

 

 
     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

           (นายโชคชัย       สขุเหลือง) 
                                           
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 

                   (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                                (นายชัยยศ   จันทร์เจริญ)    
 
 
 
 



รายละเอียดการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ม่านอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ  
จำนวน 715 เครื่อง  

ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

วัตถุประสงค ์
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความต้องการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ม่านอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ 
จำนวน 715 เครื ่อง แบบไม่รวมอะไหล่ และซ่อมเครื ่องปรับอากาศ (ตามจำนวนและรายละเอ ียด
เครื่องปรับอากาศ ม่านอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ระยะเวลาบำรุงรักษา 12 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
 

เนื้องาน : ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้ 
   1. เครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ภายในอาคารดำรงนิราดูร จำนวน 314 เครื่อง 
   2. เครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ภายในอาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง และอาคารสันทนาการ  

     จำนวน 340 เครื่อง 
   3. เครื่องปรับอากาศหอผู้ป่วยพิเศษ 8 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง  

      จำนวน 35 เครื่อง 
  4. เครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ห้องฉีดยาเคมี ชั้น 5 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง 
      จำนวน 11 เครื่อง 

   5. เครื่องฟอกอากาศ กลุ่มงานพยาธิคลินิกและเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารดำรงนิราดูร  
          จำนวน 15 เครื่อง 
   6. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้ดำเนินการโดยมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ
ประจำเดือน และแบบประจำหกเดือน โดยใช้แบบบันทึกการบำรุงรักษาและแผนงานการเข้าปฏิบัติงาน              
ในแต่ละหน่วยงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 
   7. การซ่อม ให้ผู ้รับจ้างดูแลและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีทุกวัน    
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติแจ้งให้เข้ามา
ซ่อมเร่งด่วน โดยไม่จำกัดเวลา และไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 

ข้อกำหนด 
 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่มีประวัติว่าเคยเป็นผู้ผิดสัญญากับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกำหนดมาก่อน และ/หรือยกเลิกสัญญาจ้าง 
 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานล้างทำความสะอาดหรือซ่อมแซมโดยตรงกับ
โรงพยาบาลของรัฐ ทีเ่ชื่อถือ และเป็นผลงานที่แล้วเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานงวด
สุดท้ายถึงวันยื่นเสนอราคา โดยให้ย่ืนหนังสือรับรองผลงานและสำเนาคู่สัญญาในวันยื่นเสนอราคา 
 3. มีความสามารถดำเนินงานโดยมิต้องให้ผู้อื่นรับช่วง  
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดของงาน : ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้ 
 1. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
  1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยจัดการให้เป็นไปตามแผนงานการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน และแผนงาน
การปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแบบบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำเดือนและประจำหกเดือนที่ผู้ว่าจ้าง 
ได้กำหนดให้จนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแบบฟอร์มแนบท้ายคุณลักษณะเฉพาะนี้   

  1.2 แบบบันทึกการบำรุงรักษาเครื ่องปรับอากาศประจำเดือน ถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา           
ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบบันทึกดังกล่าวนี้ตามจำนวนของเครื่องปรับอากาศที่ระบุไว้ในสัญญาและส่งมอบให้
ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ เพื่อแนบส่งพร้อมใบส่งมอบงานแต่ละเดือน แบบบันทึกการบำรุงรักษาให้จัดทำเป็น       
2 ชุด โดยส่งพร้อมใบส่งมอบงานแต่ละเดือน 1 ชุด ส่งผู้ควบคุมงาน 1 ชุด และเอกสารดังกล่าวนี้จะสมบูรณ์          
ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ในช่องผู้ควบคุม/ตรวจสอบ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมแนบเสนอพร้อมหนังสือส่งมอบงาน เมื่อครบเวลาตาม
สัญญาหรือตามงวดงานที่ผู้รับจ้างจะขอเบิกค่าจ้างตามสัญญาภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  
  1.3 รายละเอียดการล้างทำความสะอาดย่อย 
   1.3.1 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง และเป่าฝุ่นแผงคอล์ยร้อน 
   1.3.2 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าควบคุม และเมนไฟฟ้าของเครือง 
   1.3.3 ตรวจเช็คระบบแรงอัดคอมเพรสเซอร์ 
   1.3.4 ตรวจเช็คระบบความแรงของมอเตอร์พัดลม แผงคอล์ยร้อน แผงคอล์ยเย็น 
   1.3.5 ตรวจเช็คอุปกรณ์รีเลย์ คาปาชิเตอร์สตาร์ท คาปาชิเตอร์รันนิ่ง 
   1.3.6 ตรวจเช็คระบบการทำงานของชุดควบคุมความเย็น 
   1.3.7 ตรวจเช็คแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ 
  1.4 รายละเอียดการล้างทำความสะอาดใหญ่ 
   1.4.1 ล้างทำความสะอาดแผงคอล์ยร้อน คอล์ยเย็น พัดลมโบลและเครื่อง 
   1.4.2 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง และเป่าฝุ่นแผงคอล์ยร้อน 
   1.4.3 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าควบคุม และเมนไฟฟ้าของเครื่อง 
   1.4.4 ตรวจเช็คระบบแรงอัดคอมเพรสเซอร์ 
   1.4.5 ตรวจเช็คระบบความแรงของมอเตอร์พัดลม แผงคอล์ยร้อน แผงคอล์ยเย็น 
   1.4.6 ตรวจเช็คอุปกรณ์รีเลย์ คาปาชิเตอร์สตาร์ท คาปาชิเตอร์รันนิ่ง 
   1.4.7 ตรวจเช็คระบบการทำงานของชุดควบคุมความเย็น 
   1.4.8 ตรวจเช็คแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 

/1.5 การล้าง... 
 



-3- 
 

  1.5 การล้างทำความสะอาดย่อยทุก 1 เดือน (6ครั้ง/ปี) รายละเอียดดังนี้ 
   1.5.1 เครื่องปรับอากาศหอผู้ป่วยพิเศษ 8 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 35 เครื่อง 
   1.5.2 เครื่องปรับอากาศภายในอาคารดำรงนิราดูร จำนวน 282 เครื่อง 
   1.5.3 ม่านอากาศภายในอาคารดำรงนิราดูร จำนวน 26 เครื่อง 
   1.5.4 เครื่องปรับอากาศภายในอาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง และอาคารสันทนาการ 
          จำนวน 325 เครื่อง 
   1.5.5 ม่านอากาศภายในอาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 14 เครื่อง 
   1.5.6 เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพ้ืนภายในอาคารดำรงนิราดูร จำนวน 6 เครื่อง 
   1.5.7 เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพ้ืนภายในอาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 1 เครื่อง 

   โดยมีรอบการล้างทำความสะอาดย่อย จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
   รอบที่ 1  เดือนมกราคม 2565  จำนวน 689 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 689 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 3  เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 689 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 4  เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 689 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 5  เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 689 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 6  เดือนกันยายน 2565 จำนวน 689 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 
 

/1.6 ล้าง... 
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  1.6 ล้างทำความสะอาดใหญ ่(ล้างใหญ่ 2 ครั้ง/ปี) รายละเอียดดังนี้ 
   1.6.1 เครื่องปรับอากาศหอผู้ป่วยพิเศษ 8 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 35 เครื่อง 
   1.6.2 เครื่องปรับอากาศภายในอาคารดำรงนิราดูร จำนวน 282 เครื่อง 
   1.6.3 ม่านอากาศภายในอาคารดำรงนิราดูร จำนวน 26 เครื่อง 
   1.6.4 เครื่องปรับอากาศภายในอาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง อาคารสันทนาการ  
          จำนวน 325 เครื่อง 
   1.6.5 ม่านอากาศภายในอาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 14 เครื่อง 
   1.6.6 เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพ้ืนภายในอาคารดำรงนิราดูร จำนวน 6 เครื่อง 
   1.6.7 เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพ้ืนภายในอาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 1 เครื่อง 

   โดยมีรอบการล้างทำความสะอาดใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
   รอบท่ี 1  เดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 จำนวน 689 เครื่อง โดยในแต่ละเดือนต้องมี
รายงานการล้างใหญ่แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าเดือนละ 231 เครื่อง และส่งรายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบท่ี 2  เดือนเมษายน 2565 – มิถุนายน 2565 จำนวน 689 เครื่อง โดยในแต่ละเดือนต้อง
มีรายงานการล้างใหญ่แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าเดือนละ 231 เครื่อง และส่งรายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 
 
 
 

/1.7 ล้าง... 
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  1.7 ล้างทำความสะอาดย่อยทกุวันศุกร์ของสัปดาห์ ห้องฉีดยาเคมี ชั้น5 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง 
จำนวน 11 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
   1.7.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 3 ตัว  
   1.7.2 เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง จำนวน 5 ตัว  
   1.7.3 ม่านอากาศ จำนวน 3 ตัว 

   โดยมีรอบการล้างทำความสะอาดย่อย จำนวน 12 เดือน  ดังนี้ 
   รอบที่ 1  เดือนตุลาคม 2564  จำนวน 4 ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 2  เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 3ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่ง
รายงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 3  เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 4ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบท่ี 4  เดือนมกราคม 2565 จำนวน 3 ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบท่ี 5  เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 6  เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 3ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 7  เดือนเมษายน 2565 จำนวน 4ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบท่ี 8  เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 3ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 9  เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 10  เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 4ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่ง
รายงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบท่ี 11  เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 3ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบท่ี 12  เดือนกันยายน 2565 จำนวน 4ครั้ง/เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                          

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 

/1.8 ล้าง... 
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  1.8 ล้างทำความสะอาดใหญ่ทุกวันที ่ 25 – 30 ของทุกเดือน ห้องฉีดยาเคมีชั ้น5 อาคาร
วิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 11 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
   1.8.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 3 ตัว  
   1.8.2 เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง จำนวน 5 ตัว  
   1.8.3 ม่านอากาศ จำนวน 3 ตัว 

   โดยมีรอบการล้างทำความสะอาดใหญ่ จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้ 
   ล้างใหญ่ทุกวันที่ 25-30 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  ต้องแล้วเสร็จทุก
เครื่องและส่งรายงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 
  1.9 การล้างทำความสะอาดย่อยเครื่องฟอกอากาศทุก 4 เดือน (3 ครั้ง/ปี) กลุ่มงานพยาธิคลินิก
และเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3   จำนวน 15 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
   1.9.1 เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ SUNPURE รุ่น SP20C   จำนวน 4 เครื่อง 
   1.9.2 เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Beyound Plasma รุ่น BA5401 จำนวน 8 เครื่อง 
   1.9.3 เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Beyound Plasma รุ่น BA5402 จำนวน 2 เครื่อง 
   1.9.4 เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Sharp รุ่น KC-930TA-W   จำนวน 1 เครื่อง   

   โดยมีรอบการล้างทำความสะอาดย่อย จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
   รอบที่ 1  เดือนตุลาคม 2564  จำนวน 15 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 15 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   รอบที่ 3  เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 15 เครื่อง ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
    
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 
 

/1.10 เปลี่ยนแผ่นกรอง... 
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  1.10 เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 ครั้ง/ปี กลุ่มงานพยาธิคลินิกและ
เทคนิคการแพทย์ ชั้น 3  จำนวน 15 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
        1.10.1 เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ (Hospital Grade HEPE Filter และ Micron Fresh 
Air Pre- Filter) ของเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ SUNPURE รุ่น SP20C  จำนวน 4 เครื่อง (2 แผ่น/1เครื่อง) 
        1.10.2 เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ True-HEPA ของเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Beyound 
Plasma รุ่น BA5401 จำนวน 8 เครื่อง (1 แผ่น/1เครื่อง) 
        1.10.3 เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ True-HEPA ของเครื่องฟอก
อากาศยี่ห้อ Beyound Plasma รุ่น BA5402 จำนวน 2 เครื่อง (1 แผ่น/1เครื่อง) 
        1.10.4 เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter และ Deodorizing Filter ของเครื่องฟอก
อากาศยี่ห้อ Sharp รุ่น KC-930TA-W   จำนวน 1 เครื่อง (2 แผ่น/1เครื่อง) 

   โดยมีรอบการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ  1 ครั้ง/ปี ดังนี้  
   ให้เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศของเครื่องฟอกอากาศ เดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 15 เครื่อง 
ต้องแล้วเสร็จทุกเครื่องและส่งรายงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 
  1.11 ผู ้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินการล้างตามข้อ 1.3  - 1.10 โดยให้ยื ่นเอกสารการ          
จัดทำแผนในวันยื่นเสนอราคา  การปฏิบัติที่ไม่ครบตามสัญญาจ้างในแต่ละงวดต้องถือว่าผู้รับจ้างกระทำผิดต่อ
สัญญาจ้าง 
 

 

  1.12 การล้างทำความสะอาดใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง จะต้องทำการล้างใหญ่โดยทีมช่างที่มีประสิทธิภาพ 
แต่งกายสุภาพ กิริยาวาจาต้องเป็นมิตรกับผู้รับบริการ เพ่ือให้การซ่อมและล้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  1.13 ในกรณีที ่เป็นเครื ่องปรับอากาศชนิดท่อลมที ่มีหัวจ่ายลม ให้ผู ้ร ับจ้างทำการตรวจวัด          
(ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที , CFM) ของหัวจ่ายแต่ละหัวให้เป็นไปตามแบบของอาคาร ถ้าไม่สามารถปรับแรงลมได้
ตามแบบของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้กับผู้ควบคุมงานทราบทันที  ถ้ามีชิ ้นส่วนที่ชำรุดให้ปฏิบัติ            
ตามวิธีการว่าด้วยการซ่อมข้อ 2  โดยต้องดำเนินการดังกล่าวนี้ทุก  6 เดือนเมื่อทำการล้างใหญ่ หรือตามที่     
ผู้ว่าจ้างร้องขอ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ ในกรณีนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองโดยให้ถือเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ       
ซึ ่งรวมอยู ่ในค่าจ้างตามสัญญา และในกรณีที ่ต้องตัดคอยล์เย็นเครื ่องปรับอากาศฝัง ฝ้าชนิดท่อลมลงมา           
ล้างทำความสะอาด หากมีปัญหาในระหว่างการดำเนินงานให้ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติแต่งตั้ง 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 

/1.14 ผู้รับจ้าง... 
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  1.14 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานพร้อมแบบประเมินให้ผู้ว่าจ้างเป็น
หนังสือส่งให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานทุกเดือน ให้ส่งรายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
โดยให้ถือเป็นสาระสำคัญท่ีผู้ว่าจ้างมีสิทธิปฏิเสธการตรวจรับและจ่ายเงินค่าจ้างได้ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ 
 

  1.15 ถ้ามีเหตุใดๆ ที่ทำให้แผนการเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดคลาดเคลื่อนไปให้
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องติดตามขอเข้าดำเนินการภายหลัง เพ่ือให้จำนวนเครื่องที่บำรุงรักษาครบตามสัญญา 
ทั้งนี ้ต้องแล้วเสร็จตามงวดที่ผู้รับจ้างจะส่งงาน โดยให้ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปฏิเสธการตรวจรับ
และจ่ายเงินค่าจ้างได้ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ 
 

  1.16 ในกรณีที่ผู้รับจ้างตรวจพบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด หรืออาจจะ
ชำรุดเสียหาย ซึ่งจะทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานและต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ผู้รับจ้างจะต้อง
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยผ่านผู้ควบคุมงาน  
 

  1.17 เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของสัญญา และตามหลักวิชาการ
ของเครื่องปรับอากาศ ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ ่งสิทธิที ่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดต่างๆ ในแบบบันทึกการ
บำรุงรักษาทั้งประจำเดือนและประจำหกเดือน หรือเงื่อนไขข้อกำหนดอื่นโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติและไม่คิดค่าจ้างเพ่ิม 

 2. การซ่อม 
  2.1 ในระหว่างอายุสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างดูแลและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสถาบันมะเรง็แห่งชาติ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และเข้ามาซ่อมเร่งด่วนโดยไม่จำกัดเวลาและไม่จำกัด
จำนวนครั้ง โดยไม่คิดค่าจ้างเพ่ิมจากค่าจ้างตามสัญญา 
  2.2 การซ่อมในเวลาราชการ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามวิธีการแจ้งซ่อมของหน่วยงานซ่อมบำรุงรักษา
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
  2.3 การซ่อมนอกเวลาราชการ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเช่นเดียวกับช่างเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
โดยตัวแทนของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นผู้แจ้ง 
  2.4 เมื่อได้รับแจ้งซ่อมทางโทรศัพท์ต้องติดต่อกลับภายใน 30 นาที และเมื่อได้รับ ใบแจ้งซ่อม      
ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน 45 นาที นับแต่ที่ได้รับแจ้งและต้องให้แล้วเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง           
นับแต่เข้าดำเนินการ โดยหลังการเข้าซ่อมทุกครั้งให้ผู ้รับจ้างรายงานผลการซ่อมให้กับเจ้าของพื้นที ่และ          
ผู้ควบคุมงานของสถาบันฯ รับทราบพร้อมส่งสำเนารายงานผลการซ่อมให้กับเจ้าของพ้ืนที่ 1 ชุด และ ผู้ควบคุมงาน
ของสถาบันฯ 1 ชุด โดยต้องมีลายเซ็นของเจ้าของพื้นที่และผู้ควบคุมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในใบ
รายงานนั้นด้วย  
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 

/2.5 ถ้าต้อง... 
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  2.5 ถ้าต้องใช้วัสดุในการซ่อมหรือสั่งซื้อวัสดุต้องสรุปและส่งใบเสนอราคาต่อผู้ควบคุมงานของ   
ผู้ว่าจ้างภายใน 1 วัน นับแต่วันเข้าตรวจเช็ค และต้องเข้าดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นัดถัดจาก
วันได้รับหนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
  2.6 กำหนดเวลาที่ผู ้รับจ้างต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จนี้  ถ้ามีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งให้ผู ้ร ับจ้างต้อง          
ขอขยายเวลาดังกล่าวในใบแจ้งซ่อมและยื่นต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนสิ้นระยะเวลานั้นและ          
ทุกครั้งที่มีการขออนุญาตขยายเวลาต้องบันทึกในใบแจ้งซ่อม การอนุญาตหรือไม่ อีกทั้งระยะเวลาที่จะย่นหรือ
ขยายหากมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่สุด 

 3. บุคลากร : ให้ผู้รับจ้างดำเนินการที่เกี่ยวกับบุคลากร ดังนี้ 
  3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดบุคลากรที่มีสัญชาติไทย พร้อมแจ้งรายชื่อ ติดรูปถ่าย วุฒิการศึกษา ผลการ
ตรวจร่างกายที่เป็นปัจจุบันของผู้ที่จะเข้าดำเนินงานตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง  รวมถึงในระหว่างสัญญา             
ถ้ามีการเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างให้ดำเนินการเช่นเดียวกันและส่งมอบให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติตรวจสอบก่อนเข้าดำเนินการ 
  3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่างผู้ควบคุมงานที่มีความรู้อย่างน้อยระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือช่างยนต์ 
หรือช่างปรับอากาศที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 ปี เป็นช่างผู้ควบคุมงานตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่น้อยกว่า 1 คน และต้องมีพนักงานไม่น้อยกว่า 2 คน มาปฏิบัติงานประจำที่สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ รวมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนต่อวัน โดยเสนอรายชื่อบุคลากรพร้อมใบประกาศหรือ
ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และมีเอกสารประวัติเจ้าหน้าที่ของ
ผู้รับจ้างที่จะมาปฏิบัติงานประจำในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้างทั้งหมด โดยให้ย่ืนเอกสารหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา  
  3.3 ถ้ามีการเปลี่ยนหรือเพิ ่มจำนวนบุคลากรหรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายของผู ้ร ับจ้างที ่จะเข้า
ปฏิบัติงาน ตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนทุกครั ้งและจะต้องแนบบัญชีรายชื่อ
เจ้าหน้าที่พร้อมรูปถ่าย เป็นแฟ้มประวัติส่วนบุคคลให้ผู้ว่าจ้างเป็นหลักฐานเข้าปฏิบัติงาน โดยให้ยึดแนวทาง
ปฏิบัติตามข้อ 3.1  
  3.4 บุคลากรหรือช่างของผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายชื่อทุกครั้งที่เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โดยต้องระบุชื่อ สกุล สังกัด ตำแหน่ง หน้าที่ ให้มองเห็นชัดเจนและผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องแบบสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างให้ชัดเจนและเป็นเครื่องแบบที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและจะต้องแต่งเครื่องแบบ
ดังกล่าวทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยจะต้อง
เป็นชุดที่สุภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและมีเครื่องป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน  ไม่สวมรองเท้าแตะ 
โดยให้ย่ืนเสนอภาพหรือรูปแบบการแต่งกายในวันยื่นเสนอราคา 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 

/3.5 ผู้ว่าจ้าง... 
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  3.5 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการปรับเปลี ่ยนพนักงานของผู ้รับจ้าง หากพบว่าพนักงานของผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานไม่มีมาตรฐาน หรือ ได้รับข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการเปลี่ยนให้ทันที 
 

 4. วัสดุและอะไหล่สิ้นเปลือง : ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งอะไหล่วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีชำรุดและถูกเปลี่ยนออกคืนให้กับผู้ว่าจ้าง ทุกชิ้น/ทุกครั้ง 
  4.2 วัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นดังต่อไปนี้ที่ใช้ในการบำรุงรักษาจะต้องเปลี่ยนให้ทันที โดยไม่คิดมูลค่า ดังนี้ 
   4.2.1 วัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เช่น น็อต สกรู ลูกยางและฉนวนต่างๆ          
ท่อน้ำทิ้งพร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ยึดติดต่างๆ เป็นต้น 
   4.2.2 ผู้ร ับจ้างจะต้องจัดหาแค็ปสตาร์ท แค็ปรัน แมกเนติกรีเลย์สวิทซ์ สายหัวหลัก
คอมเพรสเซอร์ ให้พร้อมสำหรับเปลี่ยนทันท ีโดยไม่คิดมูลค่า 
   4.2.3 สารทำความเย็นเครื ่องปรับอากาศและน้ำยาเคมีสำหรับงานทำความสะอาดต่างๆ         
ทุกประเภท (ก่อนเติมน้ำยาต้องตรวจสอบหาสาเหตุ หากเติมน้ำยาแล้วทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของผู้ว่าจ้าง
เสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 
  

 5. ข้อกำหนดอ่ืนๆ : ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้  
  5.1 การเข้าดำเนินการของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างในแต่ละพื้นที่ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้รับ
จ้างจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้าง/ผู้ควบคุมงาน/เจ้าของสถานที่ ก่อนเข้าดำเนินการ โดยไม่เข้าไปในพ้ืนที่อาคารโดยพลการ 
  5.2 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  5.3 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ผู้ว่าจ้างติดตั้งเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้รับจ้างแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง และให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องศึกษาระบบ          
การทำงาน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง โดยประสานข้อมูลกับผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้าง 
  5.4 ถ้าผู ้ว ่าจ้างเห็นว่าการปฏิบัติงานของผู ้รับจ้างจะทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว ่าทางใดๆ              
ต่อผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั ่งให้ผู ้รับจ้างหยุดการดำเนินการไว้ก่อน หรือสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือให้
ปฏิบัติการใหม่ให้ถูกต้องหรือให้ได้มาตรฐาน และผู้รับจ้างจะถือเอาคำสั่งของผู้ว่าจ้างดังกล่าวในข้อนี้มาเป็นเหตุ
ในการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างหรือให้พ้นจากความรับผิดใดตามสัญญาจ้างหาได้ไม่ 
  5.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าการดำเนินการตามเงื่อนไข และข้อกำหนดสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะ         
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ โดยที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้างแล้วผู้รับจ้างเพิกเฉย         
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นเข้ามาดำเนินการได้ทันที โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างก่อนและผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เพ่ิมจากค่าจ้างตามสัญญา 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 

/5.6 ในกรณี... 
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  5.6 ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกอันมีสาเห ตุ
มาจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือการปฏิบัติที่ผิดไปจากเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาจ้างหรือผิดจาก
มาตรฐานทางวิศวกรรมปรับอากาศผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทนที่มีขึ้น 
ต่อผู้เสียหายด้วยตนเองหรืออาจจะมีข้ึนจากเหตุดังกล่าว และต้องจัดการแก้ไขเยียวยาโดยเร็วมิชักช้า 
  5.7 ในกรณีที่ต้องดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญาจ้าง อันเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้างนี้ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง เช่น การเปิดฝ้า          
ให้กว้างขึ้นและผู้รับจ้างต้องเก็บซ่อมบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยตามความเห็นของผู้ว่าจ้างโดยผู้ควบคุมงาน
และเจ้าของพ้ืนที ่
  5.8 การใดๆ ในเงื่อนไขตามสัญญาจ้างนี้ ที่สันนิษฐานให้มีความหมายที่ต้องปฏิบัติได้หลายทาง           
ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สุด 
  5.9 กรณีระหว่างสัญญาจ้าง หากมีจำนวนเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้อง 
ทำการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
  5.10 ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเอางานทั้งหมด หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญาจ้างนี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง 
โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน หากผู้รับจ้างละเมิดจะถือว่าผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
บอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาจ้างไว้ทั้งหมด 
 

 6. เครื่องปรับอากาศที่จะให้ดำเนินการตามคุณลักษณะเฉพาะนี้มีการติดตั้งอยู่ในอาคารดังต่อไปนี้ 
  6.1 อาคารดำรงนิราดูร 
  6.2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง 
  6.3 อาคารสันทนาการ 
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเครื่องปรับอากาศหรืออาคารภายใต้
เงื่อนไขตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 5.9 โดยในฐานะท่ีเป็นครุภัณฑ์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
  

 7. กฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับพนักงานของผู้รับจ้าง 
  7.1 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลพนักงานให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งและกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างอย่าง
เคร่งครัด หากผู้ปฏิบัติงานไม่เชื่อฟังหรือปฏิบัติตนขัดต่อกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเปลี่ยนตัว
ผู้ปฏิบัติงานได้ทันท ี
  7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานมีชุดปฏิบัติงานที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้รับจ้างให้ชัดเจน เรียบร้อย 
เหมาะสม สวมรองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแตะ และติดบัตรประจำตัวพนักงานตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 
 

/8. หน้าที่...  
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 8. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
  8.1 พนักงานของผู้รับจ้างต้องลงเวลาปฏิบัติงานทุกวันเพื่อการตรวจสอบของผู้ว่าจ้าง และให้เป็น
หลักฐานเอกสารประกอบในการพิจารณาจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่
ผู้รับจ้างเมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยครบกำหนดทุกเดือน 
  8.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำประวัติพนักงานและแสดงหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม           
พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน 
  8.3 ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทุกเวลาถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาจ้าง โดย
เคร่งครัดหรือผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าหากปล่อยให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง 
 9. เงื่อนไข 
   

    9.1 พนักงานทุกคนต้องมีใบรายงานผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
หรือผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นลบ โดยจะต้องทำการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่เกิน 2 วัน    
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และส่งผลตรวจให้ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564) 
และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 9.2 พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 10. ค่าปรับ 
  10.1 หากผู ้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดใหญ่ในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนและ
ระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ 1.3 ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับในอัตรา 500 บาท/เครื่อง/รอบ และผู้ว่าจ้างขอสงวน
สิทธิบอกเลิกสัญญา 
  10.2 หากผู ้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดย่อยในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนและ
ระยะเวลาที ่กำหนด ตามข้อ 1.4 ผู ้รับจ้างต้องเสียค่าปรับในอัตรา 300 บาท/เครื ่อง/รอบ และผู ้ว่าจ้าง             
ขอสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญา 
  10.3 ในกรณีที่ผู ้รับจ้างจัดพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง หรือพนักงานมา
ปฏิบัติงานสาย ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างตามจำนวนพนักงานที่ขาดหรือพนักงานที่มาปฏิบัติงานสายในอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับปัจจุบัน) และปรับตามสัญญาจ้าง 
ในอัตราร้อย 0.1 ของวงเงินตามสัญญาต่อวัน 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายโชคชัย     สุขเหลือง)                                           

 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายสุระพันธ์    กาสุนันท์)                               (นายชัยยศ    จันทร์เจริญ) 
 

/10.4 ผู้รับจ้าง... 
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  10.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ทุกประการในความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ระบบปรับอากาศและ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้างไม่ว่าจะกระทำ
โดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อก็ตาม  
  10.5 กรณีอุปกรณ์/ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของพนักงาน       
ของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
 

  
  
   

         
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด 

 
(ลงชื่อ) ................................................................. .......ประธานกรรมการ 

      (   นายโชคชัย   สุขเหลือง      ) 
 
   (ลงชื่อ) ................................................................ ........กรรมการ 
      (   นายสุระพันธ์   กาสุนันท์       ) 
 
   (ลงชื่อ) ............................................................... .........กรรมการ 
      (   นายชัยยศ        จันทร์เจริญ ) 
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