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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานจ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจาปีงบประมาณ 2564
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลสวนหย่ อ ม ต้ น ไม้ สนามหญ้ า แปลงผั ก ปลอดสารพิ ษ ตลอดจนสิ่ ง แวดล้ อ มภายใน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง มีความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย และเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกดีต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
2.คุณสมบัติผู้เสนอราคา
2.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
2.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบีย บที่รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งกาหนดตามที่ประกาเเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทเของ
กรมบัญชีกลาง
2.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่ ว ยงานของรัฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทเของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงานเป็นหุ้นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี ณ วันประกาเประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นเาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
3. สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ขอบเขตพนักงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
1) สวนหย่อมทุกจุด สวนพฤกษเาสตร์ สวนไม้หอม สวนสุขภาพ พื้นที่โดยรอบสนามกีฬา
2) สวนไม้ผลและสวนผักชมรมเเรษฐกิจพอเพียง สวนข้างเตาเผาขยะ สวนบริเวณบ่อบาบัดน้าเสีย
3) กลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับทุกจุด ตามขอบถนน-ไหล่ทาง ทั้งหมด
4) บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารซักฟอก พัสดุ โภชนา โรงรถ โรงประปา งานช่าง โรงชันสูตร
5) สนามหญ้าหน้าตึกอานวยการ โดยรอบอาคารบาบัดรักษา 1,2 อาคารหอผู้ป่วยใน 1,2
6) สนามหญ้าด้านหน้าป้ายโรงพยาบาลฯ สนามหญ้าด้านหลังป้อม รปภ. บริเวณเาลพระพรหม
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7) ไม้ดอกไม้ประดับ และสวนหย่อมภายในอาคารต่าง ๆ ทุกอาคาร
8) บริเวณพื้นที่สวนหย่อมข้างเาลาพักญาติและโดยรอบบริเวณสระน้า ด้านหลังหอผู้ป่วยใน 1
9) เขตบ้านพักเจ้าหน้าที่ทั้งหมด รวมทั้งไม้ยืนต้นโดยรอบโรงพยาบาลฯ
10) สวนผักข้างอาคารโภชนา
11) พื้นที่บริเวณด้านซ้ายอาคารรังสีวินิจฉัย
12) พื้นทีร่ อบอาคารอานวยการผู้และป่วยนอก (9 ชั้น)
13) พื้นที่รอบอาคารรังสีรักษา 6 ชั้น
14) ดูแลบารุงรักษาตลอดจนจัดหาวัสดุ พร้อมดาเนินการผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ
15) พื้นที่ปลูกผักกาแพงด้านหลังโรงพยาบาล ตั้งแต่บริเวณข้างแฟลตแก้วมุกดาเป็นแนวเดียวจนถึงประตู
ฝั่งโรงงานผลิตน้าดื่ม
16) พื้นที่ อื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลฯ เพิ่มเติมภายหลัง
4. เงื่อนไขการจ้าง
4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานปฏิบัติงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุเกี่ยวกับการ
ดูแลบารุงรักษา ดังนี้
4.1.1 พนักงานปฏิบัติงานสวน จานวน 10 คน โดยใน 10 คน จะต้องมี 1 คน ที่จะต้องทา
หน้าที่หัวหน้างาน เพื่อควบคุม กากับการปฏิบัติงานของพนักงาน และติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
4.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาชุดปฏิบัติงาน(Uniform) ให้กับพนักงานเพื่อปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ
4.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของที่ทันสมัย สภาพพร้อมใช้งาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดหา
ให้พนักงาน ซึ่งได้แก่ เลื่อยมือ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เหล็กแซะ สาหรับกาจัดวัชพืช สปริงเกอร์ รถเข็น เครื่องฉีดพ่น
ยาหรือฮอร์โมน สายยางสาหรับฉีดน้า จอบ เสียม พลั่ว บุ้งกี๋ ไม้กวาด ถังน้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความจาเป็น
ในการทางาน ให้เพียงพอกับการทางาน ดังนี้
4.1.3.1 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 แรงม้า จานวน 5 เครื่อง
4.1.3.2 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบเครื่องยนต์ จานวน 1 เครื่อง
4.1.3.3 เครื่องฉีดพ่นยาและฮอร์โมนชนิดเครื่องยนต์ อย่างน้อยขนาด 20 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
4.1.3.4 ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อเดือน ฮอร์โมนบารุง
ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม่น้อยกว่า 25 ลิตรต่อเดือน
4.1.3.5 สารชีวภัณฑ์/ชีวภาพเพื่อกาจัดแมลง ไม่น้อยกว่า 5 ลิตรต่อเดือน
4.1.3.6 น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับเครื่องตัดหญ้า ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร/เดือน
4.2 เวลาปฏิบัติงาน ดังนี้
4.2.1 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. เว้นวันอาทิตย์
4.2.2 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ ให้ผู้รับจ้างจัดหาพนักงาน
มาทดแทนภายใน 2 ชั่วโมง โดยจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบด้วย
4.2.3 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากใช้อุปกรณ์หรือเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
รบกวนการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวน
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4.3 การดูแลบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ
4.3.1 การตัดแต่งกาจัดวัชพืช หมายถึง การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุม ดิน ไม้เลื้อย
กาหนดให้ตัดแต่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งกาจัดวัชพืช โดยวิธีขุด-ถอน ด้วยเหล็กแซะให้ออกหมดทั้งราก
เพื่อป้องกันการลุกลาม
4.3.2 การให้ปุ๋ยและการฉีดฮอร์โมนบารุง ต้องให้เดือนละ 1 ครั้ง ในปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้ต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า มีความสวยงามอยู่เสมอ
4.3.3 การฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์/ชีวภาพ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกรณีที่มีการระบาดของ
เพลี้ยหรือเชื้อราให้ดาเนินการกาจัดทันที และต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อผู้มารับ บริการ โดยต้องดาเนินการใน
หยุดราชการ
4.3.4 ดูแ ลเก็ บ กวาดใบไม้ รวมทั้ ง เเษกิ่ ง ไม้ ที่ ร่ ว งหล่ น และเเษขยะมู ล ฝอย ในบริ เ วณที่
รับผิดชอบ และนาเเาดังกล่าวไปทิ้งในที่ที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้
4.4 วิธีดูแลบารุงรักษาต้นไม้
4.4.1 กรณีต้นไม้ มีอาการเหี่ยวเฉา หรือ ผิดปกติ ให้รีบแจ้งผู้แทนหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
โดยเร็ว
4.4.2 จัดเก็บเเษวัชพืช ที่เกิดจากการกาจัด ตัดแต่ง และร่วงหล่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และนาไป
ทิ้งในพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4.4.3 กรณีที่สนามหญ้ามีรถยนต์บรรทุกวัสดุก่อสร้างหรือ รถยนต์เข้า-ออก เพื่อบรรทุกวัสดุ
อุปกรณ์เข้าในไซต์งานจนเป็นเหตุให้ พื้นที่สนามหญ้าได้รับความเสียหาย ให้พนักงานผู้รับ จ้างถ่ายรูปก่อนและหลัง
รถยนต์คันดังกล่าวเข้า-ออก และให้รายงานให้ผู้แทนหรือผู้ที่ ผู้ว่าจ้างมอบหมายทราบทันที
4.4.4 ผู้ รับ จ้ างต้องจั ดทาแปลงอนุบาลต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ ที่โ รงพยาบาล
กาหนดให้
4.5 การดูแล สวนพื้นที่ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง, สวนเกษตรปลอดภัย และพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติม
4.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลโรงเรือน, แปลงผัก, โรงเรือนเห็ด ให้มีความสะอาด ปลอดภัยและ
พร้อมสาหรับการปลูกผัก, เห็ด ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4.5.2 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรดน้า กาจัดวัชพืช และแมลงรบกวนอยู่เสมอ ซึ่งการดูแลหรือกาจัด
แมลงเัตรูพืชห้ามฉีดยาฆ่าแมลง หรือใส่ปุ๋ยเคมี โดยเด็ดขาด
4.5.3 ผู้รับจ้างต้องปลูก,ดูแลแปลงผัก ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด รวมถึงปลูกในดิน และปลูกบน
โต๊ะ และจะต้องทาการเก็บผลผลิตทั้งหมดนาส่งชมรมเเรษฐกิจพอเพียง เพื่อจาหน่ายและผลิตเป็นอาหารสาหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
4.5.4 ผู้รับจ้างจะต้องนาเเษหญ้าและเเษวัชพืช ไปปั่นด้วยเครื่องปั่นหญ้าและกิ่งไม้ เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ
4.5.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้พนักงานที่
จาเป็นต้องใช้สาหรับการเพาะปลูกและการดูแลผัก, โรงเห็ด ให้เพียงพอกับการเพาะปลูก
4.5.6 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือในการดูแลสวนผัก, โรงเรือน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4.6 การดูแลเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Cowtec)
4.6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานมาดาเนินการควบคุมการผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ จาก
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Cowtec)
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4.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องนาเเษอาหาร ผักและผลไม้ ที่ได้จากการประกอบอาหารงานโภชนาเข้า
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ(Cowtec) ทุกวัน เพื่อใช้เป็นก๊าซหุงต้มสาหรับใช้ในงานโภชนา
4.6.3 ผู้รับจ้างจะต้องลงบันทึกข้อมูลการเติมเเษอาหาร ผักและผลไม้ เข้า เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก
และก๊าซ ชีวภาพ (Cowtec) ตามปริมาณที่กาหนดไว้ ทุกวัน
4.6.4 ผู้รั บ จ้ างจะต้องน าปุ๋ยหมักและน้าหมักชีว ภาพ ที่ได้จากเครื่องผลิ ตปุ๋ยหมักและก๊าซ
ชีวภาพ (Cowtec) ไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4.6.5 ผู้รับจ้างจะต้องล้างทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ , พื้นที่เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซ
ชีวภาพ (Cowtec) ให้สะอาดไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอยู่เสมอ
4.6.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Cowtec)
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4.6.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสาหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เครื่อง
ผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Cowtec) ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ข้อกาหนดและเงื่อนไข
5.1 ขอบเขต อาณาบริเวณ พื้นที่สาหรับการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ เป็นไป
ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
5.2 การปฏิบัติงานเป็นไปตามวันและเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอย่างเคร่งครัด
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
5.4 ผู้รับจ้างจะต้องมีความสามารถในการบริหารการจัดการ สภาพคล่องทางการเงิน สามารถ
จ่ายเงินเดือนของพนักงานได้ โดยไม่จาเป็นต้องรอเงินค่าจ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างจ่าย หากมี การประท้วงหยุดงาน
ของพนักงาน เพราะเหตุที่พนักงานไม่ได้รับเงินเดือน ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกจ้างผู้รับจ้างได้ ทันที และผู้รับจ้าง
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เพิ่มเติมมิได้
5.5 การประเมินผลงาน หากผู้ว่าจ้างได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือ ลายลักษ์อักษร 2 ครั้งแล้ว ผู้รับ
จ้างยังมิได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ เพิ่มเติมมิได้
5.6
ต้องมีหัว หน้าคนสวน ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านงานสวน และมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานด้านการดูแลสวน ไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถเข้า ทางานได้เต็มเวลา ต้องมีบุคลากรหลัก คือ หัวหน้า
คนสวน จานวน 1 คน ที่เข้าทางานได้เต็มเวลาและมีประสบการณ์ อายุการทางานสวน เคยผ่านการปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน โดยให้แนบเอกสารรับรองการผ่านงานในลักษณะดังกล่าวด้วย
5.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิทยุสื่อสารสาหรับติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน อย่างน้อย จานวน 2 เครื่อง
6. คุณสมบัติของพนักงานดูแลต้นไม้ และงานสวน
6.1 มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 60 ปี
6.2 จบการเึกษาไม่น้อยกว่าชั้นประถมเึกษาปีที่ 6
6.3 มีกิริยามรรยาทสุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อม มีความขยันและอดทน ซื่อสัตย์ในหน้าที่การ
ทางาน
6.4 แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงาน (uniform) ตามที่ผู้รับจ้างกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
รับจ้าง
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6.5 พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องการดูแลบารุงรักษาต้นไม้ เรื่องระเบียบวินัย ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน
6.6 พนักงานต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.7 ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด ขณะปฏิบัติหน้าที่
6.8 ไม่เคยกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
7. การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
7.1 จัดทาประวัติของพนักงานโดยละเอียด แบบที่ผู้ว่าจ้างกาหนด และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
จานวน 2 แผ่น ส่งให้ผู้ว่าจ้างนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดปฏิบัติงาน (Uniform) ให้เพียงพอและต้องติดป้ายชื่อขณะปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง
7.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างรับมาปฏิบัติงานนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ซื่อสัตย์สุจริต และ
ผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
7.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจานวนพนักงานที่จะส่งเข้าปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า และ
ต้นไม้กรณีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติก่อนและติ ดบัตรประจาตัวก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน
7.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองพนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
กับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก
8. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
เมื่อทรัพย์สินของทางราชการเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย อันเกิดจากความบกพร่องใน
การปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่แท้จริง และทาให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม
9. การจ่ายเงิน
9.1 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จะจ่ายเงินเป็น 12 งวด งวดละ 1 เดือน โดยเบิกจ่ายตาม
อัตราการใช้งานจริง รายละเอียดดังนี้
งวดที่ 1 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนพฤเจิกายน 2563
งวดที่ 2 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤเจิกายน 2563 และส่งมอบ
งานภายในวันที่ 10 ของเดือนธันวาคม 2563
งวดที่ 3 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนมกราคม 2564
งวดที่ 4 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2564
งวดที่ 5 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งมอบ
งานภายในวันที่ 10 ของเดือนมีนาคม 2564
งวดที่ 6 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนเมษายน 2564
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งวดที่ 7 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนพฤษภาคม 2564
งวดที่ 8 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และส่งมอบ
งานภายในวันที่ 10 ของเดือนมิถุนายน 2564
งวดที่ 9 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนกรกฎาคม 2564
งวดที่ 10 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และส่งมอบ
งานภายในวันที่ 10 ของเดือนสิงหาคม 2564
งวดที่ 11 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้ว เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และส่งมอบ
งานภายในวันที่ 10 ของเดือนกันยายน 2564
งวดที่ 12 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และส่งมอบ
งานภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม 2564
7.2 กาหนดยืนราคา 90 วัน
7.3 กาหนดรับประกันความชารุ ดบกพร่อง 1 เดือน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
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หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
งานจ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2564
ที่
1
2

เกณฑ์การพิจารณา
ราคาที่เสนอ
มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
2.1 ประสบการณ์ด้านการดูแลสวน (10 คะแนน)
ผู้ เ สนอราคาต้ อ งน าเสนอถึ ง ความเป็ น มื อ อาชี พ
(Professional) ด้านการดูแลสวน โดยชี้ให้เห็นว่า
ผู้เสนอราคามีเักยภาพด้านการบริ หารงาน และ
เหมาะสมในการรั บ จ้ า งเหมาบริ ก ารดู แลสวนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ คะแนนที่ได้
40

เอกสารหลักฐาน
ระบบจะเป็นผู้คานวณ

20

ยื่นเอกสารหลักฐาน/
ข้อเสนอในวันเสนอราคา

ยื่นเอกสารหลักฐาน/
ข้อเสนอในวันเสนอราคา
ยื่นเอกสารหลักฐาน/
ข้อเสนอในวันเสนอราคา

2.2 ผู้เสนอราคาต้องชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่จะเข้า
มาบริ ก ารดู แ ลสวนมี ค วามพร้ อ ม มี ค วามรู้
ความสามารถ เหมาะสมที่ โ รงพยาบาลมะเร็ ง
อุ ด ร ธ า นี จ ะ ด า เ นิ น ก า ร พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก
(10 คะแนน)
3

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

20

5

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
5 . 1 ผู้ เ ส น อ ร า ค า มี น วั ต ก ร ร ม เ ท ค นิ ค
ที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริการดูแล
สวน ที่สามารถลดต้นทุนนาเสนอให้โรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี

20

100

