
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสักษณะเฉพาะการว่าจ้างพยาบาล 
และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

๑. ความเป็นมา
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ืองมาตรฐาน1ข้ันต่ํ'าฃองสภาพการจ้าง 

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๙๙ หมวด ๗ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บัญญัติไว้ 
ดังน้ี

ข้อ ๕๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจดังกล่าวแก่ 
พนักงานเจ้าหนาท่ีตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เว้นแต่ คณะกรรมการ 
จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือปวยเจ็บในระหว่างการทำงานหรือใน 
สถานท่ีท่ีลูกจ้างทำงาน ให้นายจ้างจัดให้มีการปฐมพยาบาลหรือส่งสถานพยาบาลโดยไม่ขักช้า 
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีรักษา ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับห้อง 
แล็บ ภายใด้การควบคุมของแพทย์

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานการแพทย์ วินิจอัยและบำบัดรักษาพนักงานเขตการเดินรถที, 
๑ -  ๘, สำนักงานใหญ่และครอบครัวพนักงานท่ีมีอาการเจ็บปวย ภายใด้การควบคุมของแพทย์สภา 

๒.๓ เพ่ือวางแผน ประสานงาน ประเมินผล และบันทํกผลทางการพยาบาล 
๒.๔ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา และปฐมพยาบาลเบื้องด้น ให้กับพนักงานเขตการ 

เดินรถท่ี ๑ -  ๘, สำนักงานใหญ่ และครอบครัวพนักงานท่ีมีอาการเจ็บปวย 
๓. ขอบเขตของงาน

๓.๑ พยาบาลวิขาชีพ จำนวน ๑๐ คน ปฏิบัติหน้าท่ี ณ เขตการเดินรถท่ี ๑, ๒, ๓, ๕, ๕, ๖, 
๗, ๘ เขตละ ๑ คน สำนักงานใหญ่ ๒ คน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น. 
ยกเว้นวันหยุดราขการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามท่ีองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพกำหนด

๓.๒ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ห ้องเทคนิคการแพทย์ 
สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. -  ๑๕.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามท่ีองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพกำหนด

๓.๓ ให้บริการพยาบาลข้ันพนฐานหรือการพยาบาลเทคนิค การจ่ายยา การประเมินอาการ 
จัดเตรียม เก็บรักษาเคร่ืองไข้ทุกชนิดให้อยู่ในสถานะท่ีใข้การได้

๓.๔ จัดทำทะเบัยนยาประจำห้องพยาบาล จัดทำบอร์ดความรู้ด้านสุขภาพต่าง  ๆ และ 
ปฏินตงานตามท่ีโด้รับมอบหมาย 
๔ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างพยาบาล
๔.๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณรุฒ็!อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์ แสะได้รับใบอบุญาตประกอบวิขาชีพข้ันหน้ีง หรือการพยาบาลและการผคุงครรภ์ข้ันหน้ีง 
๔.๑.๒ เป็นผู้มีประสบการณีในการทำงานด้านพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔.๑.๓ ผู้ปฏิบัติ...



๔.๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอายุใน'เกิน ๖๔ ปี นับจากวันท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี 
๔.๑.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บและทำลายขยะที่เกิดจากการใช้งานห้องพยาบาล ให้ 

ถูกวิธ[ดยไม่มีผลกระทบต่อบุคคลและส่ิงแวดล้อมหรือมีผลกระทบน้อยท่ีสุด
๔.๑.๔ ผ ู้,ร ับจ ้างต ้องจ ัดทำเวขระเบ ียนประว ัต ิการร ักษา เก็บข้อมูลและสรุป 

ประนวลผลการปฏิบัติงานดามระบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เซ่น ลถิติการมาใช้บริการของพนักงานเป็นรายเดือน 
สต็อคยา รายงานการใช้ห้องพยาบาลประจำวัน เป็นต้น โดยสงมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก,บุคคลที’ผู้ว่าจ้าง 
มอบหมาย

๔.๑.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเผยแพร1ข้อมูลเกี่ยวกับการรักบาสุขภาพแก่พนักงาน 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ อย่างน้อยเดือนละ ๑ เร่ือง

๔.๑.๗ ผู้รับจ้างต้องทำการเฝัาระวังและฟ้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาลหรือ 
อ่ืน  ๆ ตามหลักการทางระบาดวิทยา

๔.๑.๘ ผู้รับจ้างต้องควบคม ดูแลอุปกรณ์ เวชภัณทํและครุภัณทํ ในห้องพยาบาล 
๔,๑.๙ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย
๔.๑.๑๐การ่นาปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง ต้องมีการลงเวลาการปฏิบัติงาน 

ตามท่ีผู้'ว'าจ้างกำหนด หากพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบัติงานก่อน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงตามอัตราค่าจ้าง เศษของช่ัวโมงคดเป็นหน่ึงช่ัวโมง และหาก 
พนักงานของผู้รับจ้างใม,มาปฏิบัติงานโดยไม,มีเหตุอันควร ผู้รับจ้างจะโม,ได้รับคำจ้างและยินยอมให้ผู้รับจ้าง 
ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาคำจ้างทั้งหมดตลอดจนอายุสัญญา

๔.๑.๑๑ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแฟ้มประวัติเจ้าหน้าที่พยาบาลของผู้รับจ้างที’จะเช้ามา 
ปฏิบัติงานท่ีองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ซ่ึงแฟ้มประวัติดังกล่าว ต้องประกอบด้วยหลักฐานต่าง  ๆ อย่างน้อย 
ดังต่อไปน้ี

- ทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่พยาบาลต้องระบุขื่อ นามสกุล เพศ รูปถ่าย ท่ีอยู่ 
การศึกษา ประวัติการทำงานอ่ืน  ๆ เพื่อพิจารณาเข้าทำงาน

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนและสำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
- สำเนาหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
- ใบรับรองแพทย์
- หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถ้ามี)
- หลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ

ให้แก่องค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพ ก่อนวันเริ่มงานวันแรกของเจ้าหน้าที'พยาบาล 
ของผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเข้ามาปฏิบัติงานที่องค์การขนส่งมวลขน 
กรุงเทพ และหากมีการเปลี่ยนตัวบุคคล ของผู้ปฏิบัติงานในผลัดกะใด ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า 
๑ วันทำการทุกคร้ัง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้อ ๔.๑.๑ -  ๔.๑.๓

๔.๒ คุณลักษณะ...



๓ ~

๙.๒ คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
๔.๒.๑ ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสา'ขาวิชา

เทคนิคการแพทย์
๔.๒.๒ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะลาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับน้อง 
แล็บภายใต้การควบคุมของแพทย์

๔.๒.๓ เป ็นผู้เคยปฏิบ ัด ีงานตามหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เซน 
โรงพยาบาลหรือบริษัทเป็นด้น

๔.๒.๔ ไม่เป็นบุคคลท่ีสังคมรังเกียจ
๔.๒.๔ ไม่เคยมีประวัติกระทำผิดทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาด้านแพทย์ 
๔.๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือศาลมีคำส่ังพิทักษ์ทรัพย์ 
๔.๒.๗ ผู้ปฏิบัติงานด้องมีอายุ ไม่เกิน ๖๔ ปีนับต้ังแต่วันท่ีบาปฏิบัติงาน 
๔.๒.๘ ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๔.๒.๑ -  ๔.๒.๓ ของผู้ปฏิบัติงานใน้ผู้ว่าจ้างทราบ 

ภายใน ๗ วันนับแต่วันทำสัญญาและหากมีการเปลี่ยนตัวบุคคล ของผู้ปฏิบัติงานในผลัดกะใด ให้ผู้1รับจ้างแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วันทำการทุกครั้ง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนด้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้อ ๔.๒.๑ 
-  ๔.๒.๓

๔.๒.๙ การมาปฏิบัติงานชองพนักงานของผู้รับจ้าง ต้องมีการลงเวลาการปฏิบัติงาน 
ดามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หากพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานข้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบัติงานก่อน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างจะน้กคำจ้างเป็นรายชั่วโมงตามอัตราคำจ้าง เศษของช่ัวโมงคดเป็นหน่ึงช่ัวโมง และหาก 
พนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหคุอันควร ผู้รับจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างและยินยอมให้ผู้รับจ้าง 
ปรับในอัตราร้อยละ 0.0)0 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตลอดจนอายุสัญญา 
๔ วงเงินในการจัดหา

ใช้งบประมาณคำตอบแทนแพทย์, พยาบาล ประจำปี ๒๔๖๖ ของสำนักการเจ้าหน้าที่ ท่ีต้ังไว้
จำนวน ๓,๖๗๔,๐๐๐.- บาท
๖ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเสือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
๗ ราคากลางของพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ที่จะว่าจ้าง

- คำจ้างพยาบาล ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท/วัน
- คำจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๑๐๐.-

บาท/คน/วัน
รวมคำจ ้างพยาบาลและเจ ้าหน ้าท ี่เทคน ิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คน ในอัตราวันละ 

๑๒,๑๐๐.- บาท วันละ ๘ ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา ๐๘,๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. หรือ ๐๗.0๐ -  ๑๔.๐๐ น. รวมตลอดอายุ 
สัญญา ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๘,๒๐๐.- บาท (จำนวนประมาณ ๒๔๒ วัน) ผู้รับจ้างโต้รับยกเว้น 
ภาษี^ลคำเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๑ (ญ)
๘ กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือใช้งานนั้นแล้วเสร็จ

เร่ิมจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ และส้ินสุดวับท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๖



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอึยดค่าใช้จ่าย 
การจดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซีอโครงการ...ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...งานแพทย์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร 

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๓. วงเง ิน งบ ประมาณ ท ี่ใช ้จ ัดสรร..,ค ่าจ ้างเหมา, ค่าตอบแทน (แพทย์, พยาบาล) งบประมาณของสำนัก 

การเจ้าหน้าท่ี ปร่ะจำปี ๒๔๖๖ ท่ีต้ังไว้จำนวน ๓,๖๗๔,๐๐๐.-บาท I
๔. วัน,ที่ก่า1หนด'ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี.......... .^ ? . . .^ ? (ใ.^ . . . . ] 3 .........................

เป็นเงินท้ังสัน ๒1๙๒๘,๒๐๐.- บาท
๔.๑ ค่าจ้างพยาบาล ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท/วัน
๔.๒ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน 

รวมด่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คน ในอัตราวันละ ๑๒,๑๐๐.- บาท วันละ ๘ 
ฃ่ัวโมง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. หรือ ๐๗.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น. รวมตลอดอายุสัญญา ๑๒ เดือน (จำนวนประมาณ 
๒๔๒ วัน) {ผู้รับจ้างได้รับยกเว้นภาษี:ชูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๑ (ญ))

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
๔.๑ บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนข่ันแนล จำกัด จำนวนเงิน ๑๒,๑๐๐.- บาท/วัน 
๔.๒ กมลเวขคลินิกเวชกรรม จำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐.- บาท/วัน
๔.๓ เฟิสทคลินิก จำนวนเงิน ๑๓,๒๐๐.- บาท/วัน
รายขิอเจ์าหนิาทิผู้กาหนดราคากลาง
๖.๑ นายสมควร บุญสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าท่ี
๖.๒ นางธัญญ์นรื ภู่ทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ
๖.๓ นายอนันค์ แก้วเชียว นิดกร ๔ สำนักกฎหมาย
๖.๔ นายมนัส เกิดกล้า หัวหน้างานความปลอดภัย อาซีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๖.๔ นางจุฑามาศ ศรีครุฑ หัวหน้างานสวัสดิการ


