






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 

1. ชื่อโครงการ    จ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตรายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน              .                 
    เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566                                                   . 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานบริหารทั่วไป      ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ‘  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร            1,330,224.00           .บาท  
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.    9 กันยายน 2565                              . 
เป็นเงิน        1,330,224.00         บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         -        บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด                                                            . 
    5.2.                                                                                                                . 
    5.3..                                                                                                               . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1 นางสาวอนงค์นาฎ เอ่ียมสอาด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ             .. 
. 6.2 นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์     ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ          .                 
                                                                          ด้านการพยาบาล                             . 
 6.3 นางสาวนฤมล บุญต่อ       ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                            . 
 
 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
 (   นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 

  

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (    นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์ ) 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (        นางสาวนฤมล  บุญตอ่ ) 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
การจ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตรายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน  

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 
 

1. ความต้องการ จ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตราย (เคมีบำบัด) 

2. วัตถุประสงค์  กำจัดขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

3. คุณสมบัติทั่วไป 
 3.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างเก็บ เผา ขยะสารเคมีอันตราย (เคมีบำบัด) โดยการทำลาย   
       เป็นไปตามกฎกระทรวง การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายต่อชุมชน กระทรวงสาธารณสุข  
 3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและขนขยะอันตราย (เคมีบำบัด) 
 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีการจัดการขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) ที่ดีอย่างเป็นระบบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  และถ้าหากขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) ที่ผู้รับจ้างรับไปดำเนินการกำจัดมีผลกระทบและเกิดความเสียหาย
  ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินการเก็บขนย้ายขยะของเสีย 
  อันตราย (เคมีบำบัด) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติไปยังเตาเผาขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) สิ่งแวดล้อม
  ขณะขนลำเลียง หรือขณะกำจัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 3.4 ผู้รับจ้างต้องมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
 3.5 ผู้รับจ้างจะต้องมีใบอนุญาตขนย้ายขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) 

4. รายละเอียดการจ้าง 
 4.1 ผู้รับจ้างต้องเผาขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) ซึ่งจะมีการแยกถุงขยะเคมีบำบัด (สีม่วง) 2 ชั้น และบรรจุ

ในกล่องกระดาษหนา ข้างกล่องเขียนว่า ขยะเคมีบำบัด โดยองก์การอนามัยโลกได้กำหนดมาตรฐานของ
เตาเผาแบบ 2 ชั้น ไว้ว่า ต้องให้ความร้อนในเตาเผาห้องที่ 2 หรือ ชั้นใน ได้ถึง 1,200 องศาเซลเซียส โดยมี 
gasresidence time 2 วินาที หรอืที่ 1,000 องศาเซลเซียส โดยมี gasresidence time 5 วินาท ี

 4.2 ผู้รับจ้างต้องมาเก็บขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) และ ของเสียสารเคมีต่างๆ เช่น ขยะปนเปื้อนสารเคมี 
เครื่องแก้วแตกและขวดสารเคมีท่ีเป็นแก้ว ขวดสารเคมีที่เป็นพลาสติก ของเสียที่เป็นซิลิกาเจล ของเสียที่เป็น
น้ำมัน ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน ของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ผสมน้ำ ของเสียที่เป็นสารไวไฟ เป็นต้น  

  โดยมาเก็บสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ ไปกำจัดยังเตาเผาขยะของผู้รับจ้าง และในการขนขยะแต่ละครั้ง
จะต้องนำขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) และของเสียสารเคมีต่างๆ ไปกำจัดให้หมด ไม่มีเหลืออยู่ที่เรือนพักขยะ 

 4.3 ในการขนย้ายขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) ผู้รับจ้างต้องบันทึกน้ำหนักขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) 
  โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 4.4 จัดยานพาหนะที่ใช้ในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งขยะสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมที่ 
  จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 4.5 ผู้รับจ้างจัดส่งแผนสำรองฉุกเฉินให้มีรถสำรองและแก้ไขได้ทันที ในกรณีท่ีรถขนขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด)      
  ไม่สามารถไปจัดเก็บขยะของเสยีอันตราย (เคมีบำบัด) ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
 
 
 
    (ลงชื่อ)...............................................................ประธานกรรมการ 
                            (     นางสาวอนงค์นาฎ   เอ่ียมสอาด   ) 
 

 (ลงชื่อ)................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 
        ( นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์ )           (    นางสาวนฤมล  บญุต่อ  ) 
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 4.6 ผู้รับจ้างจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการขยะของเสียอันตราย (เคมีบำบัด) เช่น ภาพถ่าย รถเก็บขยะ 
  ระบบเตาเผา การแต่งกายของพนักงานและเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 4.7 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดการจ้างงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ยกเลิก 
  สัญญาจ้างทัง้หมด 
 

5. เงื่อนไขอ่ืน 
 5.1 ชำระเงินแบ่ง จ่ายเงิน 12 งวดๆ ละ 1 เดือน โดยคำนวณจากน้ำหนักขยะเคมีบำบัดที่ชั่งได้จริง/กิโลกรัมละไม่เกิน 
  50 บาท และค่าขนส่งเที่ยวละไม่เกิน 3,500.00 บาท ซ่ึงเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
 5.2 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 5.3 ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือส่งมอบงานพร้อมใบแจ้งหนี้ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันสิ้นงวดแต่ละงวด 
 5.4 รับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 3 เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ 
 5.5 ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 
 

 

      คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

(ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการ 
 (      นางสาวอนงค์นาฎ   เอ่ียมสอาด ) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
 (        นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์    ) 

     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
     (           นางสาวนฤมล   บุญต่อ  ) 
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