ร่างขอบเขตของงาน
( Terms of Reference : TOR )
งานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการตารวจสังกัด
จังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน และ แพร่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ด้วยโรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติมีความประสงค จะทาการจ้างร่วม
ตรวจสุขภาพประจาปขขงงข้าราชการตารวจสังกัด จังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน และ แพร่ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคางิเล็กทรงนิกส (Electronic Bidding : e – bidding ) ซึ่งคณะกรรมการกาหนดร่างขงบเขต
ขงงงาน (TOR) และ ร่างเงกสารประกวดราคาได้ ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพ ัสดุเรียบร้งย
แล้ว ขงเผยแพร่ รายละเงียดสาระสาคัญขงงร่างขงบเขตขงงงาน (TOR) และร่างเงกสารประกวด ราคาขงงงานดังกล่าว
โดยมีรายละเงียดดังนี้
๑. ความเป็นมา
ตามนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ กาหนดให้ โรงพยาบาลตารวจดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปขแก่
ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยระเบียบไม่เกี่ยวกับ คดี ลักษณะที่ ๒๐
การแพทยและการพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๖ บทที่ ๒ การตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจ ข้ง ๓.๑ โดยโรงพยาบาล
ดารารัศมีได้รับมงบหมายจาก พตร. ให้ดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปขให้แก่ข้าราชการตารวจทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่
บช.ภ.๕ และ บช.ภ.๖ ดังนั้น เพื่งให้ภารกิจขงงโรงพยาบาลดารารัศมีในการดูแลสุขงนามัยขงงข้าราชการตารวจเป็นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ ง ย ครงบคลุ ม พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชงบและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ตามงั ต ราก าลั ง และระยะเวลาที่ จ ากั ด
โรงพยาบาลดารารัศมี จึงจาเป็นต้งงจัดให้มีการจัดให้มีการจ้างร่วมตรวจสุขภาพฯ เพื่งรงงรับการบริการดังกล่าว
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่งให้ภารกิจหลักขงงโรงพยาบาลดารารัศม ี โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการ
ดูแลสุขภาพข้าราชการตารวจเป็นไปตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๒๐ การแพทยและการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ บทที่ ๒ การตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจ เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ และเกิดประโยชน สูงสุดแก่ข้าราชการตารวจ
๒.๒ เพื่งเป็นการสนงงนโยบายขงงนายแพทยใหญ่(สบ๘) โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่กาหนดให้โรงพยาบาลดารารัศมีดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจ ให้ครงบคลุมพื้นที่รับผิดชงบในเขต
พื้นที่ภาคเหนืงในพื้นที่ ๔ จังหวัด ดังกล่าว
๒.๓ เพื่งให้การตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจมีการเบิกจ่ายงบประมาณงยูภ่ ายในสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
๒.๔ เพื่งให้ข้งมูลสุขภาพข้าราชการตารวจมีการจัดเก็บงยู่ ที่เดียวไม่กระจัดกระจาย และสามารถนาข้งมูล
สุขภาพที่มีงยู่มาใช้ประโยชน ในการดูแลสุขภาวะขงงข้าราชการตารวจแบบงงครวมต่งไปได้
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศในการประกวดราคา
๓.๒ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่งไว้ในบัญชีรายชื่งผู้ทิ้งงานขงงทางราชการและได้ แจ้ง
เวียนชื่งแล้ว หรืงไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลขงงการสั่งให้นิติบุคคลหรืงบุคคลงื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบขงงทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้ประสงคจะเสนงราคารายงื่น ณ วัน
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ประกาศประกวดราคางิเล็กทรงนิกสหรืงไม่เป็นผู้กระทาการงันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคางย่างเป็นธรรม
๓.๔ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงไม่เป็นผู้ได้รับเงกสิทธิ์หรืงความคุ้มกัน ซึ่งงาจปฏิเสธไม่ยงมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลขงงผู้ประสงคจะเสนงราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิในสถานะที่ห้ามเข้าเสนงราคาและห้ามทาสัญญา
ตามที่ กวพ. กาหนด
๓.๖ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงมีหนังสืงรับรงงผลงานด้านการตรวจสุขภาพประจาปข ณ จุดเดียวในที่
หน่วยรับตรวจ ( One Stop Service ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืงหน่วยงาน
เงกชนในวงเงินไม่น้งยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท หรืงไม่น้งยกว่า ๒๐,๐๐๐ รายต่งปขในสัญญาเดียวเป็นเวลาไม่น้งยกว่า
๒ ปข ต่งเนื่งงกัน
๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้งงไม่งยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรืงแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้งงครบถ้วนในสาระสาคัญ
๓.๘ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ ง จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบ
งิเล็กทรงนิกส (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้งงลงทะเบียนในระบบงิเล็กทรงนิกสขงงกรมบัญ ชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยข้งมูลจัดซื้งจัดจ้างภาครัฐ
๓.๙ คู่สัญญาต้งงรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญางาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ปขงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างเดืงน เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ระยะเวลา ดาเนินการ
ต้งงไม่เกิน ๓๐ วันทาการขงงราชการต่งเนื่งง
๕. วงเงินในการจัดหา
๕.๑ ผู้เข้ารับการตรวจ กาลังพลรวม ๙,๐๐๐ ราย (ตัวเลขประมาณการ) วงเงิน ๖,๗๘๕,๐๐๐.- บาท
(หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเงียดดังนี้
๕.๑.๑ กาลังพลที่มีงายุไม่ เกิน ๓๕ ปข จานวน ๕๐๐ ราย ราคากลางรายละ ๓๑๐ บาท
จานวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕.๑.๒ กาลังพลที่มีงายุ ๓๕ ปขบริบูรณ ณ วันที่ตรวจ จานวน ๘,๕๐๐ ราย ราคากลางรายละ
๗๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๖๓๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจาปข ให้เป็นไปตามจานวนผู้เข้ารับการตรวจรายบุคคล โดยคิด
ค่าใช้จ่ายเป็นรายการ (ตามจริง)
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชงบดาเนินการ คืง งานพัสดุ โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ โดยผู้สนใจติดต่งขงทราบข้งมูลเพิ่มเติม วิจารณ เสนงแนะ แสดงความคิดเห็น เป็นลายลักษณ
งักษร โดยเปิดเผยตัวได้ที่โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่ งชาติ หมายเลขโทรศัพท
๐-๕๓๒๙-๙๑๖๗ และ ๐-๕๓๒๙-๗๒๐๗ งานพัสดุ โรงพยาบาลดารารัศมีโรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ หรืง www.darahospital.go.th หรืง www.gprocurement.go.th
๗.รายละเอียดการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องตรวจสุขภาพประจาปี
๗.๑ กาลังพลที่มีงายุต่ากว่า ๓๕ ปข ประกงบด้วย ChestX-RayDigital,UrineAnalysis,CBC
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๗.๒ กาลังพลที่มีงายุ ๓๕ ปข บริบูรณขึ้นไป (ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจาปข) ประกงบด้วย
๗.๒.๑ Chest X-Ray Digital , Urine Analysis , CBC , Blood Chemistry ( FBS ,
Cholesterol , HDL , LDL , Triglyceride , BUN , Creatinine , SGOT , SGPT , Uric Acid , Alk Phosphatase )
สาหรับ LDL ที่ไม่สามารถคานวณได้ให้ใช้ การตรวจหาโดยตรง (LDL-Direct) เพื่งประโยชนในการตรวจวินิจฉัยขงง
แพทย
๗.๓ ราคากลางขงงรายการตรวจสุขภาพประจาปขมีดังนี้
๗.๓.๑ รายการตรวจความสมบูรณขงงเลืงด(CBC)
ราคา ๙๐ บาท
๗.๓.๒ การตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
ราคา ๕๐ บาท
๗.๓.๓ การตรวจทางชีวเคมี (Blood Chemistry)
- Glucose (FBS)
ราคา ๔๐ บาท
- Cholesterol
ราคา ๖๐ บาท
- Triglyceride
ราคา ๖๐ บาท
- BloodUrea Nitrogen (BUN)
ราคา ๕๐ บาท
- Creatinine
ราคา ๕๐ บาท
- SGOT(AST)
ราคา ๕๐ บาท
- SGPT(ALT)
ราคา ๕๐ บาท
- Alkaline Phosphatase
ราคา ๕๐ บาท
- Uric Acid
ราคา ๖๐ บาท
๗.๓.๔ การตรวจเงกซเรยทรวงงก (Chestx-raydigital) ราคา ๑๗๐ บาท
๗.๔ ในการตรวจสุขภาพประจาปขผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงเพิ่มการตรวจทางห้งงปฏิบัติการ และ
การตรวจต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายดังนี้
๗.๔.๑ การตรวจไขมันในเลืงด ได้แก่ HDL และ LDL ให้แก่ข้าราชการตารวจที่เข้ารับการตรวจที่มี
งายุ ๓๕ ปขบริบูรณขึ้นไป (ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจาปข) เนื่งงจากเป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบแต่มีความ
จาเป็นต้งงตรวจ
๗.๔.๒ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ให้แก่ข้า ราชการตารวจท ี่เข้ารับการตรวจที่มีงายุ ๕๐ ปข
บริบูรณขึ้นไป (ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจาปข) เนื่งงจากเป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบแต่มีความจาเป็นต้งง
ตรวจ
๗.๕ การตรวจสมรรถภาพทางปงดและการตรวจการได้ยิน ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจทุกรายที่มีตาแหน่ง
ประจาหรืงช่วยราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตารวจจราจร ในกรณีช่วยราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น ตารวจจราจรจะต้งงมี
หนังสืงรับรงงจากผู้บังคับบัญชา
๘.การควบคุมมาตรการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๘.๑ ผู้ประสงคจะเสนงราคาจะต้งงมีห้งงปฏิบั ติการที่ได้ รับการรับ รงงคุณภาพและมาตรฐานเป็ นที่ ยงมรั บ
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ระดับประเทศหรืงระดับสากล ได้แก่ ISO๑๕๑๘๙ ทุกรายการทดสงบในข้ง ๖ หรืงได้รับการรับรงงระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA) จากสภาเทคนิคการแพทยและเงกสารที่ได้รับการรับรงงดังกล่าวต้งงไม่หมดงายุ
๘.๒ ในกรณีตรวจพบความผิดปกติทางห้งงปฏิบั ติการโดยมีนัยส าคัญ หรืงคิดว่ามี ความผิดพลาดใน
ผลการตรวจ ให้ทาการตรวจซ้าในทันที เพื่งยืนยันผลก่งนรายงานและแสดงสัญลักษณว่าได้ทาการตรวจซ้าแล้ว โดยผู้
ประสงคจะเสนงราคาต้งงรับผิดชงบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
๘.๓ ผู้ทาการเจาะเลื งดต้งงเป็นนักเทคนิคการแพทย หรืงพยาบาลท ี่มีใบงนุญ าตประกงบวิชาชีพและ
ใบงนุญาตนั้นยังทรงสิทธิ์งยู่ขณะปฏิบัติงาน
๘.๔ ผู้ที่ทาการตรวจวิเคราะหที่จัดมาประจาห้งงปฏิบัติการขงงผู้ประสงคจะเสนงราคา ต้งงเป็นนัก
เทคนิคการแพทยที่มีใบงนุญาตประกงบวิชาชีพเทคนิคการแพทยและใบงนุญาตดังกล่าวทรงสิทธิ์งยู่ในขณะปฏิบัติงาน
๘.๕ การควบคุมมาตรฐานการบรรจุและนาส่งสิ่งส่งตรวจ
๘.๕.๑ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงแสดงวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการบรรจุและวิธีการนาสิ่งส่งตรวจ
ไปยังห้งงปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย
๘.๕.๒ เมื่งผู้ประสงคจะเสนงราคารับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้งงปฏิบัติการ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งง
ถ่ายภาพขั้นตงนการรับสิ่งส่ง ตรวจนั้น ๆ แล้วส่ง ไฟลภาพให้โรงพยาบาลดารารัศมีด้วยวิธีการทางงิเล็กทรงนิกสตาม
ที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนด
๙.การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก
๙.๑ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงมีรถเงกซเรยที่มีสภาพความพร้งมใช้งานเป็นงย่างดีมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานขงงกรมการขนส่งทางบก และต้งงมีใบรับรงงมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย และมีใบงนุญาต
การครงบครงงและการใช้แหล่งกาเนิดรังสี จากสานักงานปรมาณูเพื่งสันติโดยเงกสารต้งงเป็นปัจจุบัน
๙.๒ ผู้ถ่ายภาพเงกซเรยทรวงงกต้งงเป็นนักรังสีเทคนิคที่มีใบงนุญาตประกงบวิชาชีพนักรังสีเทคนิคหรืง
ผู้ชานาญการที่มีใบรับรงงคุณวุฒิและต้งงมีประสบการณในการตรวจเงกซเรยในระบบ Digital มากกว่า ๑ ปข
๙.๓ การถ่ายภาพเงกซเรยทรวงงกใช้ระบบDIGITALเท่านั้น โดยมีขนาดไฟลไม่น้งยกว่า 10 Mb ต่งราย
สามารถถ่ายภาพได้ ๑๒๐ ภาพต่งชั่วโมง สามารถPreviewภาพได้ภายในเวลา ๕ วินาที
๙.๔ การถ่ายภาพเงกซเรยทรวงงกต้งงให้ไ ด้มาตรฐานตามวิชาชีพท ี่กาหนด หากภาพถ่ายเงกซเรย
ทรวงงกมีความไม่สมบูรณ จนไม่สามารถแปลผลได้ให้ผู้ประสงคจะเสนงราคาทาซ้าในทันที
๙.๕ ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติที่ไม่งาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยเหตุสุดวิสัย งาทิ เครื่งงตรวจเงกซเรยเสีย
ใช้งานไม่ได้ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงจัดหามาให้บริการตามแผนที่กาหนดและจะเลื่งนแผนการตรวจไม่ได้เว้นแต่ได้รับ
งนุญาตจากโรงพยาบาลดารารัศมีเป็นลายลักษณงักษร
๙.๖ การง่านผลเงกซเรยทรวงงกต้งงกระทาโดยผู้ประกงบวิ ชาชี พเวชกรรมท ี่ไ ด้ รับใบงนุญ าตทาง
รังสีแพทยและใบงนุญาตดังกล่าวยังทรงสิทธิ์งยู่ในขณะปฏิบัติงาน
๑๐. การสรุปและการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจาปี
๑๐.๑ ผู้ป ระสงค จะเสนงราคาต้ ง งส่ ง ข้ ง มูล การตรวจสุ ขภาพประจ าปขข้ า ราชการต ารวจแต่ล ะนาย
ให้โรงพยาบาลดารารัศมีทาการตรวจสงบโดยส่งเป็นจดหมายงิเล็กทรงนิกส และต้งงจัดทาและจัดส่งเงกสารดังต่งไปนี้
รายงานผลการตรวจสุขภาพข้าราชการตารวจระดับรายบุคคล รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการ
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ตารวจในภาพรวมระดับสถานีตารวจ ระดับกงงบังคับการ(ระดับจังหวัด) ระดับกงงบัญชาการ(ระดับภาค) และรายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจในภาพรวมทั้งหมด ภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพ
ข้าราชการตารวจในแต่ละจังหวัด
๑๐.๒ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงส่งรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพในภาพรวมดังกล่าวนั้น ผู้ประสงค
จะเสนงราคาต้งงส่งข้งมูลทั้งรูปแบบเงกสารและเงกสารงิเล็กทรงนิกสให้โรงพยาบาลดารารัศมีด้วยและเมื่งเสร็จสิ้นการ
ตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงส่ง ข้งมูลเป็นเงกสารสารง ิเล็กทรงนิกสความ
ละเงียดสูงซึ่งบันทึกในกล่งงบันทึกข้งมูล (External Hard disk) ข้งมูลนั้น ได้แก่ ข้งมูลตรวจร่างกายผลการตรวจทาง
ห้งงปฏิบัติการ ภาพและผลการตรวจเงกซเรยทรวงงกและเงกสารการลงลายม ืงชื่งข้าราชการตารวจที่เข้ารับการตรวจ
ในสถานีนั้น ๆ โดยแยกเป็นแฟ้มข้งมูลขงงแต่ละสถานีและแต่ละจังหวัด
๑๐.๓ รูปแบบการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจและระยะเวลาส่งมงบขงงหรืง
งานเป็นไปตามที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทาและจัดส่งข้งมูลและเงกสารต่าง ๆ
เป็นความรับผิดชงบขงงผู้ประสงคจะเสนงราคาทั้งสิ้น
๑๐.๔ การรายงานผลการตรวจสุขภาพข้าราชการตารวจทุกระดับ(ระดับรายบุคคลรายสถานี รายจังหวัด
รายภาคและภาพรวมทั้งหมด) ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงจัดทาและจัดส่ง รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปข
ข้าราชการตารวจ ดังนี้
๑๐.๔.๑ สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลส่งไปยังแต่ละสถานีตารวจที่ข้าราชการตารวจ
สังกัดงยู่กรณีข้าราชการตารวจช่วยราชการให้ส่งสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจรายบุคคลไปยัง
ต้นสังกัดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจ ณ สถานีนั้น ๆ
๑๐.๔.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจ ในภาพรวมระดับสถานีตารวจ
โดยจัดทาและจัดส่งรายงานดังกล่าวส่งแต่ละสถานีตารวจ จานวน ๑ ชุด และส่งโรงพยาบาลดารารัศม ี จานวน ๑ ชุด
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจ ณ สถานีนั้น ๆ
๑๐.๔.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจในภาพรวมระดับกงงบังคับการ
(ระดับจังหวัด ) โดยจัดทาและจัดส่งรายงานดังกล่าวส่งแต่ละภูธรจัง หวัด จานวน ๑ ชุด และส่งโรงพยาบาลดารารัศม ี
จานวน ๑ ชุด ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจ ณ จังหวัดนั้น ๆ
๑๐.๔.๔ รายงานสรุ ป ผลการตรวจสุ ข ภาพประจ าปข ข้ า ราชการต ารวจในภาพรวมระดั บ
กงงบัญชาการ(ระดับภาค) โดยจัดทาและจัดส่งรายงานดัง กล่าวส่ง กงงบัญชาการตารวจภูธรภาค ๕ จานวน ๑ ชุด
และส่งโรงพยาบาลดารารัศมี จานวน ๑ ชุด ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจทั้ง ๔ จังหวัด
๑๐.๔.๕ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจในภาพรวมทั้งหมด (ทุกสังกัด
ขงงสานักงานตารวจแห่งชาติ) โดยจัดทาและจัดส่งรายงานดังกล่าว ส่งโรงพยาบาลดารารัศมี จานวน ๒ ชุด
๑๐.๕ กรณีที่ผลการตรวจสุขภาพประจาปขขงงข้าราชการาตารวจผิดปกติ
๑๐.๕.๑ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพประจาปข ขงงข้าราชการ
ตารวจที่ผิดปกติทั้งหมด พร้งมชื่ง-สกุล และหมายเลขโทรศัพท สถานที่ทางานมายังโรงพยาบาลดารารัศม ี ภายใน ๑๐ วัน
นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพประจาปข ณ หน่วยตรวจสุขภาพฯ นั้น ๆ เพื่งโรงพยาบาลดารารัศมีจะเป็นผู้แจ้งผลการ
ตรวจสุขภาพประจาปขที่ผิดปกติและข้งแนะนาไปยังผู้รับการตรวจต่งไป
๑๐.๕.๒ รายที่พบผลการตรวจที่ผิดปกติให้สรุปเงกสารแยกต่างหากโดยแสดงผลด้วยตัวหนังสืงสี
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แดงเพื่งให้เห็นชัดเจน เพื่งโรงพยาบาลดารารัศมีจะได้ดาเนินการติดตามผลหลัง จากให้คาแนะนาและติดตามผลในการ
รักษาพยาบาลต่งไป
๑๑. การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
๑๑.๑ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงดาเนินการในการจัดทาเงกสารใบแจ้งหนี้พร้งมผลการตรวจสุขภาพ
และลายมืงชื่งขงงผู้รับการตรวจงย่างครบถ้วน ส่งให้โรงพยาบาลดารารัศมีเพื่งใช้ในการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจาปข
ข้าราชการตารวจให้เป็นไปตามจานวนผู้เข้ารับการตรวจรายบุคคล โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายการตามจริง ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจแต่ละจังหวัด
๑๑.๒ โรงพยาบาลดารารัศมี จะชาระค่าใช้จ่ายในการจ้างร่วมดังกล่าวหลัง จากตรวจสงบความถูกต้งง
ขงงเงกสารภายใน ๖๐ วัน
๑๒.ข้อกาหนดอื่น ๆ
๑๒.๑ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงปฏิบัติงานภายใต้การดาเนินงานตามที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนด
ในแผนผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงจัดหาเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยรับตรวจสุขภาพวันละ ๔ ทีม ทีมละไม่ต่ากว่า ๑๔ คน
โดยจุดเจาะเลืงด มีเจ้าหน้าที่ไม่ต่ากว่า ๒ คน พร้งมทั้งจัดหาแพทย (ผู้มีใบประกงบวิชาชีพเวชกรรมและใบงนุญาตทรง
สิทธิ์งยู่) ให้เหมาะสมกับจานวนผู้รับการตรวจแต่ละหน่วยตรวจ โดยแพทย ๑ ท่าน ทาการตรวจไม่เกิน ๑๒๐ นาย ต่งวัน
งีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานต้งงกระทาการในนามขงงโรงพยาบาลดารารัศมีเท่านั้นและโรงพยาบาลดารารัศมีขงสงวนสิทธิ์
เรื่งงจานวนผู้เข้ารับการตรวจที่ไม่สามารถระบุได้งย่างแน่นงนเนื่งงจากการแต่งตั้งโยกย้ายประจาปขหรืงจากเหตุงื่นๆ
๑๒.๒ การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปขทุกขั้นตงนให้กระทาการภายใต้ชื่งโรงพยาบาลดารารัศมีเท่านั้น
(รถเงกซเรย ชุ ด ปฏิ บั ติ ง าน และป้ า ยประกาศ ณ หน่ ว ยรั บ ตรวจ ที่ แ สดงสั ญ ลั ก ษณ ขงงโรงพยาบาลดารารั ศ มี )
การแต่งกายขงงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนให้แต่งกายสุภาพตามที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนด
๑๒.๓ ผู้ประสงคจะเสนงราคาจะต้งงรับผิดชงบค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสุขภาพ
ประจาปขข้าราชการตารวจ ตามที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนด
๑๒.๔ ห้ามมิให้บุคลากรขงงผู้ประสงคจะเสนงราคาร้งงขงรับการสนับสนุนที่พักและงาหาร ห้ามใช้ ไฟฟ้า
ประปา ขงงหน่วยรับตรวจนงกเวลาปฏิบัติงานและต้งงทาการตรวจ ณ จุดตรวจตามแผนที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนดไว้
๑๒.๕ ค่าใช้จ่ายทางสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ที่เกิดจากการใช้สถานที่ในการเป็นหน่วยตรวจ
สุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจให้เป็นภาระความรับผิดชงบขงงผู้ประสงคจะเสนงราคา หากมีการร้งงขงจากหน่วยตรวจ
สุขภาพดังกล่าว
๑๒.๖ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงไม่นาชื่งงงคกร / หน่วยงานขงงผู้ประสงคจะเสนงราคา มาเป็นข้งง้าง
ในการปฏิบัติง านเพื่งให้เกิดความเข้าใจผิด หรืง เกิดข้งสงสัยหรืงเกิดความเสียหายในทางปฏิบัติ และพึง ให้บริการ
ข้าราชการตารวจให้ได้รับความพึงพงใจงย่างสูดสุดภายใต้การกากับดูแลขงงโรงพยาบาลดารารัศมี
๑๒.๗ ในกรณีที่มีการจ้างช่วงผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงได้รับความยินยงมเป็นลายลักษณงักษรจาก
โรงพยาบาลดารารัศมีก่งน และผู้รับจ้างช่วงต้งงมีมาตรฐานเช่นเดียวกับที่ระบุในร่างขงบเขตขงงงาน (TOR)
๑๒.๘ หากผู้ ป ระสงค จะเสนงราคากระท าผิ ด สั ญ ญาข้ ง ใดข้ ง หนึ่ ง ทุก กรณี โ รงพยาบาลดารารั ศ มี
จะดาเนินการปรับในงัตราร้งยละ ๐.๒๐ ขงงวงเงินในสัญญาจ้างจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
6

๑๒.๙ ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงมีโปรแกรมทางด้านสถิติที่สามารถสรุปสถิติในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้งงกับการ
ตรวจสุขภาพ เช่ น งั ตราการตรวจสุข ภาพขงงข้ าราชการตารวจ งั ตราความพึง พงใจ การประเมินผลทางจิ ตเวช
และงื่น ๆ เพื่งทารายงานนาส่งให้โรงพยาบาลดารัศมีตามที่ร้งงขง
๑๒.๑๐ ผู้ป ระสงค จะเสนงราคาต้ ง งจั ด ส่ง รายชื่ง เจ้า หน้า ที่ผู้ ป ฏิบั ติ ง านให้ แก่ โ รงพยาบาลดารารั ศ มี
และผู้ปฏิบัติงานต้งงลงลายมืงชื่งปฏิบัติงานทุกวันพร้งมทั้งลงเลขที่ใบงนุญาตประกงบวิชาชีพ
๑๒.๑๑ ให้ผู้ประสงคจะเสนงราคาจัดเตรียมสถานที่ให้พร้งมก่งนปฏิบัติงาน ตั้ง แต่เวลา เวลา ๐๖.๓๐ –
๐๗.๐๐ น. ตามแผนผังห้งงตรวจสุขภาพตามที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนด
๑๒.๑๒ ข้งมู ลและผลการตรวจสุ ขภาพทุกประเภทขงงผู้เข้ ารับ การตรวจทุ กรายถืงเป็นเงกสารและ
ความลับขงงทางราชการห้ามมิให้ผู้ประสงคจะเสนงราคานาข้งมูลดังกล่าวไปใช้ไม่ว่ากรณีใดโดยปราศจากความเห็นชงบ
และการงนุญาตเป็นลายลักษณงักษรจากโรงพยาบาลดารารัศมี มิฉะนั้นจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๑๒.๑๓ การรายงานผลการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจที่เข้ารับการตรวจทุกรายต้งงเป็นการ
รายงานผลในนามโรงพยาบาลดารารัศมีเท่านั้น ผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงรับผิดชงบค่าใช้จ่ายทุก รายการที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจตามที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนด
๑๒.๑๔ โรงพยาบาลดารารัศมีสามารถตรวจสงบการปฏิบัติงานขงงผู้ประสงคจะเสนงราคาได้ตลงดเวลา
โดยมิต้งงแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าและผู้ประสงคจะเสนงราคาต้งงรับผิดชงบค่าใช้จ่ายทุกรายการ ที่เกิดขึ้นในกระบวน
การตรวจสงบตามที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนด
๑๒.๑๕ ผู้ ป ระสงค จะเสนงราคาต้ ง งชดใช้ ค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด จากความผิ ด พลาดหรื ง ความเสี ย หายงั น
สืบเนื่งงมาจากกระบวนการตรวจสุขภาพประจาปขข้าราชการตารวจให้แก่หน่วยรับตรวจ และ/หรืงโรงพยาบาลดารารัศมี
ในทุกกรณี
๑๒.๑๖ ข้าราชการตารวจ ตามเงกสารนี้หมายความรวมถึงลูกจ้างประจาขงงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจาปขในครั้งนี้
๑๑.๑๗ ผู้ช นะการประกวดราคา จะต้ง งท าสั ญ ญาจ้า งตามวัน เวลาที่ โรงพยาบาลดารารั ศมี กาหนด
และเป็นไปตามระเบียบราชการ
๑๒.๑๘ ผู้ประสงคจะเสนงราคาจะต้งงทาประกันภัยงุบัติเหตุให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด รวมทั้ง เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลดารารัศมีที่ร่วมปฏิบัติงานด้วย
๑๒.๑๙ สัญญาจ้างงาจมีข้งกาหนดงื่น ๆ เพิ่มเติมนงกเหนืงจากร่างขงบเขตขงงงาน (TOR) ที่ประกาศ
นี้ได้ตามความเหมาะสม
๑๒.๒๐ ผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ ต้งงปฏิบัติง านตามแผนงานที่โรงพยาบาลดารารัศมีกาหนด
โดยเคร่งครัด
โรงพยาบาลดารารัศมี อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
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คณะกรรมการกาหนดร่างขงบเขตขงงงาน (TOR) ได้ร่วมกันจัดทาร่างขงบข่ายขงงงาน และเห็นชงบ
ใช้เป็นข้ งกาหนด ในการประกวดราคางานจ้า งร่วมตรวจสุขภาพให้แก่ ราชการตารวจในพื้นที่ จัง หวัดเชียงราย
พะเยา น่าน และ แพร่ ประจาปขงบประมาณ ๒๕๕๙
จึงลงลายมืงชื่งไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่ง) พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ
( นิมิตต งุตมา )
นายแพทย(สบ๓) ดร.รพ.ตร.

(ลงชื่ง) พ.ต.ท.หญิง

กรรมการ
( สุภาพรรณ สิริงุดมศักดิ์ )
พยาบาล(สบ๓) ดร.รพ.ตร.

(ลงชื่ง) ร.ต.ง.หญิง

กรรมการ

( วิยะดา สมพล )
นักเทคนิคการแพทย(สบ๑) ดร.รพ.ตร.
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