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หน่วยงาน กลุ่มงาบนิติกรรม สำนักกฎหมายJ ทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) pyfo/0 / ๒<£๖๓ วันท่ี (ป ี^  กันยายน ๒๕๖๓
เร่ือง ส่งสำเนาสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สทส. ผอ.สจท. ผอ.สบจ.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ 
เทคนิคการแพทย์ ตามสัญญา เลขท่ี จ.๖๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท เมดิคอล ลิงค์ 
อินเตอร์เพนแบล จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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ส ำน ัก งาน ให ญ ่ เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑  ถน น ว ัฒ น ธรรม เข ต ห ้ว ย ข ว าง  กทม. ๑© ๓ ๑©  
โหร. 0-๒๒๔๖•©๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔«-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โหรสาร 0-๒๒๔๗-๒«๘๙

ต้นฉบับ
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย

สัญญาเลขที่ ..J.r& wJM !?.?ใ......

ส ัญญาฉบับน ี้ทำข ึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่..... .?.<*..ฒัยา[ยุ.น...๒$?.??....................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ลงวันท ี่ ๒ ๖ ต ุลาคม ๒๕๖๑ซ ึ่งต ่อไป ใน ส ัญ ญ าน ี้เร ียกว ่า “ผ ู้ว ่า จ ้า ง ” ฝ ่ายห น ึ่ง กับ 
บริษัท เมดิคอลลิงค ์อ ินเตอร์เนซั่นแนลจำกัดได้ร ับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลใบอนุญาตที่ 
๑๐๑๐๑๐๐๗๐๖๑ ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย นายมานะ นครขัย กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนา 
ธ ุรก ิจการค ้า กระทรวงพาณ ิชย ์ ทะเบ ียนน ิต ิบ ุคคลเลขท ี่ ๐๑๐๕๕๔๙๑๔๔๘๑๕ ตามหนังสือรับรองที่ 
£๑๐๐๙๑๒๒๐๐๘๖๑๙๒ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙/๖๓ ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว ่าจ ้างตกลงจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงรับจ้างจัดพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 
มาให้บริการ ณ สถานพยาบาล ของผู้ว ่าจ้าง มีกำหนดระยะเวลา๑๒ เดือน เป็นจำนวน ประมาณ ๒๔๓ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญา 
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ดังนี้

๑.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถ ๑,๒,๓1๔,๕,๖,๗,๘ 
เขตละ ๑ คน เป็นจำนวน ๘ คน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา -  ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานแพทย์ 
กลุ่มงาน พัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานใหญ่ จำนวน ๒ คน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ 
ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา -  ๑๖.๓๐ นาฬิกา ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องการแพทย์ 
สำนักงานใหญ่ จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐0 นาฬิกา -  ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ \ ' ■ " 7
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รวมพยาบาลและเจ้าหน้าท ี่เทคนิคการแพทย์ ตามข้อ ๑.๑ ๑.๒ และ ๑.๓ เป็นจำนวน 
ท้ังส้ิน ๑๑ คน เพื่อปฏิน้ตงานบริการพยาบาล วินิจฉัย บำบัดรักษาและปฏิน้ติหน้าที่ที่เกี่ยวกับห้อง LAB ภายใต้
การควบคุมของแพทย์ วางแผน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลทางการพยาบาลศึกษาวิเคราะห์ คิดค้น 
พัฒนา และปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ให้กับพนักงานเขตการเดินรถที่ ๑-๘ สนญ. และครอบครัวพนักงานที่มี 
อาการเจ็บปวย จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมี 
รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒,๓

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใชีในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนึ๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ี ๒๘๐/๒๕๖๓ 

เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาจ้างประกวดราคาว่าจ้างพยาบาล 
และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คน 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒

๒.๔ ผนวก ๓

๒.๕ ผนวก ๔ 
๒.๒ ผนวก ๕

ขอบเขตชองงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของการว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่
เทคนิคการแพทย์ จำนวน
รายซื่อและตารางปฏิบัติงานของพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน
ใบเสนอราคา ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาลง วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน

๒ หน้า

๒ หน้า 
๑ หน้า 
๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ชัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว ่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ร ับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ร ับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 

เลขที่ 1-1-๖๓-๙-R0-๐๒๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๓๓๓ บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนสาม 
ร้อยสามสิบสามบาทบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก1ผู้ว่าจ้างเพื่อ 
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้า 
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้า 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปุจนกว่า 
ผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้ - V/๕ร, M B D L J N Ky  r-tr'iV" -»*<< ihn’ERNMnpNALOCMi®- ™E /  บ** *«kM M
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หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือ 
มีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้าง 
ล่งมอบงานล่าซ้าเปีนเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตาม 
สัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ร ับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม 
ให ้ม ีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว ่าจ ้างภายใน ๗ (เจ ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หล ักประก ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบไว ้ตามข ้อน ี้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะค ืนให ้แก'ผ ู้ร ับจ ้าง โดย 
ไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ่ายและผ ู้ร ับจ ้างตกลงรับเง ินค ่าจ ้างแยกเป ็นพยาบาลวิชาช ีพจำนวน 

๑๐ คน ค่าจ้างวันละ ร),๐๕๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ต่อคน และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 
๑ คน ค ่าจ ้างว ัน ละ ๑,๐๕:๐ บาท (หน ึ่งพ ันห ้าส ิบบาทถ ้วน) รวม เป ็น เง ิน ค ่าจ ้าง  ๑๑,๕ ๕ ๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อวัน รวมตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ประมาณ 
๒,๘๐๖,๖๕:๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกพันหกร้อยห ้าส ิบบาทถ้วน) โดยผ ู้ร ับจ ้างได ้ร ับการยกเว ้น  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๑ (ญ) มีกำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นจำนวน ประมาณ 
๒๔๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๙ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าจ้าง เป็นงวด  ๆ ละเดือน รวม ๑๒ เดือน โดยผู้ว่าจ้างจะขำระค่าจ้าง 
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากผู้ร ับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา โดยผู้ว ่าจ ้างหรือเจ้าหน้าท ี่ของผู้ว ่าจ้าง 
ได้ทำการตรวจรับงานที่จ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือ 
การรับมอบงานให้ไว้แก'ผู้รับจ้างเพื่อใช้ประกอบการรับเงินค่าจ้าง

ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยต้องแจ้งเหตุผลที่เป็นอัน 
สมควรในการยกเลิกสัญญาให้ผู้รับจ้างทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบ 
กำหนดอายุสัญญา และไม'มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้ร ับจ ้างต ้องดำเน ินการจ ัดพยาบาลและเจ ้าหน ้าท ี่เทคน ิคการแพทย์ ให้บริการ ตาม 

สัญญา ข้อ ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างตามหลักวิชาชีพการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์ และ 

จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ถ ้าผู้ร ับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ 
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 
กำหนดเวลา หรือจะแล ้วเสร ็จล ่าข ้าเก ินกว ่ากำหนดเวลา หรือผู้ร ับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 
ตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามดำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาQความ 
รับผิดตามสัญญา /
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ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว ้นแต่การจ้างช ่วงงานแต่บางส ่วนที่ไต ้ร ับอนุญาตเป ็นหนังส ือจากผู้ว ่าจ ้างแล้ว การที่ผ ู้ว ่าจ ้างไต้อน ุญาต 
ให ้จ ้างช ่วงงานแต่บางส ่วนดังกล ่าวน ั้น ไม่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามสัญญานี้ และผู้ร ับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ร ับจ้างช่วง หรือ 
ของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่ารืเนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก1ผ ู้ว ่าจ ้างเป ็นจำนวนเง ินในอ ัตราร ้อยละ ๑๐ ของวงเง ินของงานท ี่จ ้างช ่วงตามส ัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ 

เทคนิคการแพทย์ ดังนี้
๗.๑ ต้องแจ้งรายขื่อพร้อมประวัติของพยาบาล, เจ ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์,พยาบาล 

ทดแทน เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ทดแทน ให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา และหาก 
มีการเปลี่ยนตัวพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วันทำการทุกครั้ง

๗.๒ ต้องให้พยาบาลมาถึงสถานที่ปฏิบ ัต ิงานก่อนวลาอย่างน้อย ๑๐ นาทีเพ ื่อเตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติงาบ

๗.๓ ต ้องควบ ค ุมด ูแลให ้พ ยาบ าลและเจ ้าห น ้าท ี่เท คน ิคการแพ ท ย ์ ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ 
ตลอดเวลา ตามข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๗.๔ ต้องให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ลงขื่อหรือบันทึกเวลามาปฏิบ ัต ิ 
หน้าที่ และลงขื่อกลับทุกครั้ง กรณีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์ไม่ลงขื่อหรือบันทึกเวลาทำงาบ 
ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง

๗.๕ ต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ให้ปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อ ๗.๑ ,๗.๒,๗.๓ และข้อ ๗.๔ 
ในระหว่างอายุส ัญญาอย่างเคร่งครัด หากพยาบาลหรือเจ ้าหน้าท ี่เทคนิคการแพทย์ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และคำสั่งนั้น ผู้รับจ้างต้องลงโทษพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ตามควรแก่กรณี

ในระหว่างอายุสัญญาหากพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ของผู้รับจ้างบำบัด 
ดูแลรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงานที่ม ีอาการเจ็บป่วยของผู้ว ่าจ้างเป็นเหตุให้พนักงานและ 
ครอบครัวพนักงานที่ม ีอาการเจ็บป่วยของผู้ว ่าจ้างได้รับความเสียหาย เน ื่องด้วยความประมาทเลินเล่อผิด 
จากมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลหรือเทคนิคการแพทย์ และผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 
พนักงานของผู้ว่าจ้างเฉพาะส่วนของพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์เท่านั้น

ใน ระห ว ่างอ าย ุส ัญ ญ าน ี้ ห ากผ ู้ว ่าจ ้างป ระส งค ์จะให ้ว ่าจ ้างท ำก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน ใน  
วันหยุดราชการ (เสาร์,อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ว่าจ้างตกลงปฏิบัติงานในวันหยุดดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้าง 
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ และจะจ่ายค่าจ้างเป ็น ๒ เท่า ของอัตราค่าจ้าง 
ปกติที่ผู้รับจ้างได้รับจากผู้ว่าจ้าง
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ข้อ ๘. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต ้องจ่ายเง ินแก่ล ูกจ ้างท ี่ผ ู้ร ับจ ้างได ้จ ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา 

ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ ้าผ ู้ร ับจ้างไม ่จ ่ายเง ินค ่าจ ้างหรือค ่าทดแทนอื่นใดแก'ล ูกจ ้างด ังกล่าวในวรรคหนึ่ง 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า 
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙. ค่าปรับ
ห ากพ ยาบ าลห ร ือ เจ ้าห น ้าท ี่เท คน ิคการแพ ท ย ์ของผ ู้ร ับ จ ้างมาป ฏ ิบ ัต ิงาน ช ้ากว ่า 

กำหนดเวลาหรือเล ิกปฏิบ ัต ิงานก่อนกำหนดเวลา ตามข้อ ๑ ผ ู้ว ่าจ ้างจะห ักค ่าจ ้างช ั่วโมงละ ๑๓๒.-บาท 
(หน ึ่งร ้อยสามส ิบสองบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงค ิดเป ็นหนึ่งช ั่วโมง และห ากพ ยาบ าลห ร ือ เจ ้าห น ้าท ี่ 
เทคนิคการแพทย์ ของผู้รับจ้างไม่มาปฏิน้ติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างและยินยอมให้ 
ผู้รับจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตลอดจนอายุสัญญา

กรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างเห ็นว่าพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ผู้ใดไม่เหมาะสมด้วย 
ประการใดๆที่จะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องนำพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ 
เทคนิคการแพทย์คนใหม่เปลี่ยนทดแทนภายใน ๗ วันทำการ นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง และต้องไม่นำพยาบาล 
หรือเจ ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์คนที่ผ ู้ว ่าจ ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเข้าปฏิบ ัต ิหน้าที่อ ีกตลอดอายุส ัญญานี้ 
ถ้าผู้รับจ้างไม่เปลี่ยนตัวพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น หรือนำ 
พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่อีก ผู้รับจ้างจะไม่จ่าย 
ค่าจ้าง และผู้รับจ้างยิบยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าปรับจากค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๔ ได้ด้วย

ข้อ ๑๐. สิทธิจองผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเล็กสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น 

ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน 
เกินกว่าหลักประกันการปฏิน้ติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้แก'ผ ู้ว ่าจ ้างโดยสินเซิงภายในกำหนด ๑๕ วัน น ับถัดจากวันท ี่ได ้ร ับแจ้งเป ็นหนังส ือจากผู้ว ่าจ ้าง หาก 
ผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง 
ที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องขำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน 
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
จากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด (s\ ¥ ๆ^ j / -
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ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบ้ติงานตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หร ือเก ิดจากพฤต ิการณ ์อ ันหน ึ่งอ ันใดท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หรือเหต ุอ ื่นตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผ ู้ร ับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ 
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน 
ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วับนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว 
ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ 
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง 
ยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซ่ือ
(นางพนิดา ทองสุข)

ผู้ว่าจ้าง

MEDJUNK
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ลงซื่อ.................... ....................................ผู้รับจ้าง
(บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนซันแนล จำกัด 

โดย นายมานะ นครชัย กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ
(นายมานิตย์ รนภาคจิตร์)

.พยาน

ลงซ่ือ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

.พยาน

เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๐๕๑๒๔๕ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๒๔๐๐๑๐๔๗



B M 7 7 V

น)นทเห ร ู) /ใ)ว'น.'ว'น \ฐ3

คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ 
ท่ี

I, V
ป'นา

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างประกวด 
ราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึง 

ขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คน ด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้างานความปลอดภัยอาซีวอนามัย กรรมการ
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่ 

๓. นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม กรรมการ
สำนักกฏหมาย

๔. นางสาวกัญญารัตน์ รีละชาติ กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กลุ่มงานจัดซ้ือ สำนักบริการและจัดซื้อ 

๕. นายไพไซยยน คงเจริญ กรรมการและเลขานุการ
พนักงานธุรการ ๓ งานแพทย์ กลุ่มงาบพัฒนาระบบสวัสดิการ 
สำนักการเจ้าหน้าที่ 

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 

ส่วนราชการกำหนดไวิไบประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๑. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ 

สำนักการเจ้าหน้าที่ 
๒. หัวหน้างาบสวัสดิการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่

ประธานกรรมการๆ

กรรมการ # M B D  L IN K
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๓. นายสายชล สุขเสนา กรรมการและเลขานุการ
พนักงาบธุรการ ๒ งานแพทย์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ 
สำนักการเจ้าหน้าที่

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของข้อตกลงน้ัน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการ 

คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี JfiJ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฎิบัตการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

MED LINK
✓  ji*. .uiwt M >»1ฟท|6แพ ♦ ฟh



บเ)’น'}ฑ
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ของการว่าจ้างพยาบาลวิขาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
\ อ  /ร>

\& ว

๑. ความเป็นมา
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔๖,๔๗ กำหนดให้นายจ้างบริหารจัดการความ 

ปลอดภัยอาซีวอนามัย การปฐมพยาบาลแก่ลูกจ้าง เพื่อให้การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น เป็นไปอย่างต่อเนื่อง งาบแพทย์ มีความ 
จำเป็นจะต้องจัดหาพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ทดแทนพยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิน้ติ 
หน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์ ชี่งสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓0 กันยายน ๒๔๖๓ ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ๐  คน 
และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ คน รวม ๑๑ คน 

๒. วัตถุประสงค์
การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานบริการพยาบาล วินิจป็ย บำบัดรักษา 

และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับห้อง LAB ภายใต้การควบคุมชองแพทย์ วางแผน ประสาบงาน ประเมินผล และบันทึกผลทางการพยาบาล 
ศึกษาวิเคราะห์ คิดด้น พัฒนา และปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ให้กับพนักงานเขตการเดินรถที่ ๑-๘., สนญ. และครอบครัว 
พนักงานที่มีอาการเจ็บบัวย

๓. คุณลักษณะเฉพาะของการว่าพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ดังน้ี
พยาบาลวิชาชีพ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอี่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑

๒. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งรางกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน)

๓. มีจิตใจเอื้อเพิอเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บบัวย มีเมตตา และความรักในเพื่อนมนุษย์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
๔. มีความอดทนอดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ของสภาเทคนิคการแพทย์

๒. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
๓. รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ 
๔. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการออกตรวจสุขภาพประจำปี และออกรายงานผลการตรวจ 
๔. ทำงานมีระเบียบแบบแผน และสามารถพัฒนาความ!ในการทำงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

๔. กำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ เฃตละ ๑ คน สำนักงานใหญ่ ๒ คัน 

และเจ ้าหน ้าท ี่เทคน ิคการแพทย์ จำนวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ห ้องเทคนิคการแพทย์สำนักงานใหญ่ รวมท้ังหมด ๑ ๑  คบ 
ปฏิบัติงานใบวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๐๐ - ๑๔.๐๐ น ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัต'ฤกษ์ ^ ใ ^ ' ,  M
£ ร -  /IS . M E D  L IN KV i i -  > ป ี* * ,.jm พ1แแ»พฺเ4 ‘| /.เง่ือนไข
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๕. เงื่อนไขการว่าจ้าง
๕.๑ ต้องแจ้งรายขื่อพร้อมประว้ติฃองพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ห้องเทคนิคแพทย์ และพยาบาล 

ทดแทบให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใบ ๗ วัน นับแต่วันทำสัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวพยาบาลต้องแจ้งให้ ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า 
๑ วันทำการทุกครั้ง

๕๔ ต้องให้พยาบาลลงขื่อหรือบันทึกเวลาปฎิน้ติหน้าที่และลงขื่อกลับทุกครั้ง กรณีพยาบาลไม1ลงข่ือหรือบันทึก 
เวลา ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง

๕๕ ต้องควบคุมดูแลการบังคับบัญชาพยาบาลให้ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ และคำสั่งชองผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงาน ในระหว่าอายุสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพยาบาลไม่ปฏิบ้ติตามข้อบังคับ ระเบียบ และคำส่ังบ้ัน ผู้รับจ้างต้อง 
ลงโทษพยาบาลตามควรกรณี

ว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประมาณจำนวน 
๒๔๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๗. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณในการว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ รวมทั้งหมด ๑๑ คบ ตั้งแต่วันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ใช้งบประมาณของสำนักการเจ้าหน้าที่ ท่ีต้ังไว้ จำนวน 
๔,๕๐๐.๐๐๐.- บาท

๕.๒ ต้องให้พยาบาลมาถึงสถานที่ปฏิบ้ติงาบก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๐ บาทึ เพื่อเตรียมพร้อมใบการปฏิบีติงาน 
๕.๓ ต้องควบคุมดูแลให้พยาบาลปฏิบีติหน้าที่ตลอดเวลา

๖. ระยะเวลา

(นางธัญญนรี ภู่ทอง)

$ /า ^
MED UNK

ห.กพส.
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MEDICAL LINK INTERNATIONAL CO.,LTD.

169/63 ถ.ร่ชดาภิเษก แขวงดินแตง 1ขตดินแดง กรุงเทพมทานคร 10400

รายชื่อพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำห้องพยาบาล
1. นางสาวอำไพ 'รุพิพัฒน์สัตยา

2. นางสาวกัลยา จิตตะ

3. นางเสาวลักษณ์ สุาเตมตันติ

4. นางสาวอำไพ จันทร์ใบเล็ก

5. นางเรวดี แพทอง

6. นางจารุพรรณ ละออกพานิช

7. นางวันวิสาข0, สถิตวิมล

8. นางนงนุช หอมขจร

9. นางจรูญ งามวิจิตวงศ์

10. นางนงเยาว์ ขำวิจิตราภรณ์

11. นางอำภา รุ่งทิม

12. นางวันดี เชียวอุไร

13. นางศริอัปสร อินสวัสด

15. นางอนงค์ พิพ์ทนต์

16. นางสุมนรัตน์ วัฒนจันทร์

17. นางพิชญา หลินสุวนนท์

18. นางพริมา สารสุทธกุล

19. นางอาภัสรา บุญมาดี

20. นางสาวภิญณ์นารา แก่นจำปา

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ
' :: . « e O U N K
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เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
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บริษัท เมดิคอล ล ิงค ์อ ินเตอร ์เนช ้นแนล จำกัด ^
MEDICAL LINK INTERNATIONAL CO.,LTD.

M E D  L I N K .  169/63 ถ.'?&คาภิเ»ก นรวงตันแดง เฃดตันแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ตารางปฏิบฅงานของพยาบาออัตราจ้าง สังกัด Medical Link 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 -  30 ก.ย. 2564

พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
เขตการเดินรถ พยาบาลหลัก พยาบาลผู้ร่วมงานและ

เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์
1 นางนงนุชหอมขจร นางอำไพ จันทันทร์ใบเล็ก

อู่บางเขน

2 นางเรวดี แพทอง นางจารุพรรณ ละอองพานิช
อู่สวยสยาม

3 นางวันวิสาฃ์ สถิตวิมล -
อู1เมกะบางนา

4 นางศรีอัปสร อินสวัสดึ๋ นางอำภา รุ่งทิม
อู่คลองเตย นางพิชญา หลินศุวนนท์

5 นางนงเยาว์ ขำวิจิตราภรณ์ นางพริมา สารสุทธกุล
อู่แสมดำ

6 นางวันดี เขียวอุไร นางจรูญ งามวิจิตรวงศ์
อู่ททุธมนฑลสาย2

7 นางเสาวลักษณ์ สุขตุมตันติ นางวันดี เขียวอุไร
อูท่่าอิฐ

8 นางสุมนรัตใ4 วัฒนจันทร์ นางอนงค์ พิมพ์ทนต์
อูห่มอชิต นางอำไพ จันทร์ใบเล็ก

สนญ. นางสาวอำไพ วูพิพัฒน์สัตยา นางอาภัสรา บุญมาตี
รัชดาภิเษก นางสาวกัลยา จิตตะ นางสาวภิญญ์นารา แก่นจำปา

•
___ iS'K.
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MEDICAL LINK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
169/63 อ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กเงเทพ"1 10400 L .I N K  Tel : +66 22753566 Email ะ medicaHink@hotmail.com
Fax ะ +66 22753566 Website ะ www.medIink.co.th

QUOTATION
CONTACT : องค์การขนส่งมวลซนก?ง!ทพ 
COMPANY ะ องค์การขนส่งมวลชนก?ง!ท'ท 
ADDRESS ะ 131 ถนนเทียนร่วมมิตร ห้วยขวาง ก?งเทพฯ 10320

TEL
FAX

ะ 02-2460974 
ะ 02-2465374

QUOTATION NO. : QT OCM 2003-002
PAGE 1/1

DATE ะ 10 มี.ค. 63

VALIDITY TERM ะ 60 days

ITEM PRODUCT DESCRIPTION Q'TY UNIT PRICE TOTAL PRICE
OCM-RN ค่าจางพยาบาลวิชาชีพและพยาบาa เทคนิค 

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำสถานพยาบาล 
สำหรับองค์กรระดับ พนักงาน 1,000 คนขึนไป

รายละเอียดการให้บริการ
- พยาบาลประจำสถานพยาบาล 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
- ระยะเวลาทำงาน 8 ชม./วัน ( 5 วัน/ศัปตาห้ )
- ช่วงเวลาทำงาน เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ทุกวันจันทร์.อึงวันศุกร์) ยกเว้นวันหชุดและ 
วันนักขัตฤกษ์
- อัตราค่าบริการ 1,050 บาท /วัน
- ระยะเวลา 12 เดือน ตงแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 

อ ึงว ันท ี่30 ก .ย .2564

243 1,050 255,150

สองแสนห้าหม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยห้าสิบบใฑถ้วน
TOTAL

GRAND TOTAL 255,150.00

TERM AND CONDITION
1 ยนอันราคาที่ 60 วัน

0 ๖ ^
'^?ริสิไ  ̂ ร พ '
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mailto:medicaHink@hotmail.com
http://www.medIink.co.th
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ประกาศองค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการ 
แพทย์ จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้า 
หน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา 
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑ (ะ/๒๕๖๓ ลงวันที, ๑๖ มิถุนายน ๒<£๖๓ น้ัน

ว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าท ี่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนซั่นเนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตาสุด เป็นเงินทั้ง 
สัน ๒,๘๐๖,๖๕:๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสบหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ เว °) กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบีติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


