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ขอบเขตของงาน 

 “ผู้ว่าจ้าง”  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “ผู้รับจ้าง”  คือ  สถานพยาบาล บริษัท คณะบุคคล บุคคลธรรมดาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่ท า
หน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ หากในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ในแต่ละวันจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานแทน   
ซึ่งต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

 “ผู้รับบริการ” คือ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ 

1.1 สถานที่ตั้งที่จะต้องดูแล และให้บริการด้านสุขภาพเป็นประจ า คือ 

ห้องพยาบาลศูนย์พณิชยการพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300 โทร. 02 665 3555 ต่อ 2404 

1.2 สถานที่ตั้งที่ต้องให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า กับทีมงานด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัย    
เป็นครั้งคราว คือ 

1.2.1 ห้องพยาบาล ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.2.2 สถานที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานแข่งขันกีฬา งานออกค่ายอาสา       
และอ่ืนๆ เป็นต้น 

1.3 ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน 

1.3.1 วันท าการปกติ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หากในวันท าการปกติได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษเกินจากเวลาที่ก าหนด จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 
100 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

1.3.2 วันหยุด คือ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษในวันหยุดดังกล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นรายวัน วันละ 400 บาท 

1.3.3 ส าหรับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ในส่วนภูมิภาคให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง   ได้ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 

1. ค่าพาหนะรถรับจ้างให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินเที่ยวละ 400 บาท รวมทั้งเขตปริมณฑลด้วย 

2. ค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย กรณีเดินทางไปราชการให้เบิกได้วันละ 800 บาท 
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2. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงานบุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ 

2.1 มีวุฒิการศึกษาด้านการพยาบาล ซึ่งมีคุณสมบัติได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ        
โรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

2.2 มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 5  ปี ขึ้นไป 

3. รายละเอียดบุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพของ “ผู้รับจ้าง” 

3.1 จัดท าแผนงานและวางแนวทางในการให้บริการ 

3.2 จัดท าคู่มือการให้บริการ 

3.3 ให้บริการปฐมพยาบาล และบริการทางสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร 

3.4 ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลวชิระ และโรงพยาบาลใกล้เคียงที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยให้ประสานแพทย์ พยาบาล และห้องพัก หากเกิดกรณีที่นักศึกษา หรือบุคลากรเกิด
เหตุฉุกเฉินที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ได้เข้ารับการรักษาได้อย่างทันการณ์ 

3.5 จัดท าบัญชียาและเวชภัณฑ์ หรือเครื่องใช้ที่มีความจ าเป็นเพ่ือการปฐมพยาบาลและบริการสุขภาพ     
ให้ผู้ว่าจ้างจัดหา 

3.6 ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

3.7 ให้ความรู้ด้านวิชาการ ให้ค าปรึกษากับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านสุขภาพ 

3.8 จัดท าโครงการด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ 

3.9 จัดท าสถิติพร้อมสรุปรายงานผล ดังนี้ 
3.9.1 สรุปรายงานผลประจ าเดือนทุกเดือนของผู้มารับบริการห้องพยาบาลของศูนย์ที่อยู่ประจ า 

3.9.2 สรุปรายงานผลทุก 6 เดือน ของผู้มารับบริการห้องพยาบาลของศูนย์ที่อยู่ประจ า โดยแบ่งเป็น        
2 ช่วง คือ  

ช่วงแรก : ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2562 – เดือนมีนาคม  2563 

ช่วงสอง : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563 

โดยให้สรุปรายงานผลเสนอคณะบริหารธุรกิจในแต่ละช่วง 

3.10 ร่วมเป็นกรรมการและรับผิดชอบในโครงการต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

3.11 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขตของกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึ ดหลักคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่ 
3.12 ศึกษาหาความรู้ในเอกสาร หรือแหล่งวิชาการใหม่ๆ อยู่เสมอ 

3.13 ร่วมกันพัฒนางานบริการด้านสุขภาพให้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ 

3.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. ระยะเวลาแลการปฏิบัติตามสัญญาการจัดจ้างบุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดจ้างเหมาบุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนีค้ณะบริหารธุรกิจ  มีสิทธิ์ที่
จะประเมินผลงานของผู้รับจ้าง และใช้สิทธิ์บอกเลิกจ้างได้ทันที ตามที่ คณะบริหารธุรกิจเห็นสมควร หากผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญา โดยผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทน หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ เว้นแต่ค่าจ้างเฉลี่ยตามส่วนส าหรับค่าบริการที่ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ได้รับเท่านั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิด
สัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการดังนี้ 

4.1 ปรับเป็นรายวันในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.10 ของวงเงินที่จ้างตามสัญญา แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ        
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย     
ตามสัญญา หรือวันบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ 

4.2 เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ อันพึงมี คือ ผู้รับจ้างยินยอมให้กักค่าเสียหาย ค่าปรับ จากหลักประกันสัญญา     
ได้ทันท ี 

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจะกระท าการได้ต่อเมื่อคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดปี 2563       
จากส านักงบประมาณเท่านั้น 

5. วงเงินในการส่งมอบ 
      วงเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

     เบอร์ติดต่อ 02-665-3555 ต่อ 2401,2402 
    E-mail: bus.rmutp.ac.th 
 

 


