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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
....................................... 

๑. คุณลักษณะของงานทั่วไป 
๑.๑ อาคารศรีนครินทร์เป็นอาคาร ๖ ชั้น ประกอบด้วยพ้ืนที่ของส านักงานต่าง ๆ ห้องประชุม พื้นที่ใช้ 

ในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย หอผู้ป่วยใน ชั้นดาดฟ้า ลิฟต ์บันไดหนีไฟ ทางเดิน ห้องน้ าชาย-หญิง ถังเก็บน้ า
บนดาดฟ้า และบริเวณรอบนอกอาคาร  
 ๑.2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นอาคาร ๖ ชั้น ประกอบด้วย พ้ืนที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
แผนกผู้ป่วยนอกสาขาศัลยกรรม ส านักงานต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ชั้นดาดฟ้า ลิฟต์  
บันไดหนีไฟ ทางเดิน ห้องน้ าชาย-หญิง ถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า ชั้นใต้ดิน และบริเวณรอบนอกอาคาร  

๑.3 อาคารหอพักนิสิตแพทย์หญิง เป็นอาคาร ๔ ชั้น ประกอบด้วยพ้ืนที่ของห้องกิจกรรมต่าง ๆ  
ห้องออกก าลังกาย ห้องพัก ห้องโถง ทางเดิน บันได ระเบียง และบริเวณรอบนอกอาคาร  

๑.4 อาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย เป็นอาคาร ๔ ชั้น ประกอบด้วยพ้ืนที่ของห้องกิจกรรมต่างๆ ห้องพัก 
ห้องโถง ทางเดิน บันได ระเบียง โรงจอดรถ และบริเวณรอบนอกอาคาร  

1.5 อาคาร CT-SCAN เป็นอาคารชั้นเดียว และบริเวณรอบนอกอาคาร 
1.6 อาคารโภชนาการ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น ๑ เป็นสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย   

และศูนย์อาหาร ชั้น 2 เป็นห้องประชุม และบริเวณรอบนอกอาคาร 
1.7 อาคารห้องเก็บศพ เป็นอาคารชั้นเดียว และบริเวณรอบนอกอาคาร 
1.8 หน่วยบริการเทศบาลแสนสุข พ้ืนที่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้บริการ 
๑.9 รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคารไดแ้ก่ ประตู หน้าต่าง ช่องแสงต่าง ๆ ระเบียง

โดยรอบทุกชั้น ฝาผนังทั้งหมด รวมทั้ง สิ่งของบนฝาผนัง เช่น รูปภาพ นาฬิกา ม่าน มู่ลี่ พัดลมติดผนัง  
ลมดูดอากาศ เครื่องปรับอากาศ ฝ้าเพดาน ต้นไม้ รวมทั้งสิ่งของที่ติดอยู่บนฝ้าเพดานทั้งหมด เช่น หลอดไฟ  
โคมไฟ พัดลมติดเพดาน ฯลฯ 

วัสดุ - ครุภัณฑ์ต่างๆ 
 ๑. อาคารศรีนครินทร์ มลีิฟท์โดยสาร ๒ ตัว ลิฟทส์่งของจ านวน ๑ ตัว และอาคารอาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา มีลิฟท์โดยสาร จ านวน ๓ ตัว และลิฟท์ส่งของ จ านวน ๒ ตัว 

๒. วัสดุ - ครุภัณฑ์ส านักงานที่ต้องดูแลท าความสะอาด เช่น เคาน์เตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ีท างาน ตู้เก็บเอกสาร  
ตู้เก็บของต่าง ๆ ชุดรับแขก แผงกั้นห้อง โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ดีด พัดลมตั้งพ้ืน  
พัดลมตั้งโต๊ะ ตู้เย็น ตู้ท าน้ าเย็น ไมโครเวฟ เครื่องออกก าลังกาย ฯลฯ 

๓. วัสดุ - ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลท าความสะอาด เช่น อ่างล้างมือ อ่างล้างเครื่องมือ เสาน้ าเกลือ  
หม้อนอน กระบอกปัสสาวะ เตียงผู้ป่วย เตียงตรวจต่าง ๆ และอ่ืน ๆ 

๔. วัสดุอ่ืน ๆ ที่ต้องการท าความสะอาด เช่น ถังขยะ ม้านั่งภายในห้องท างาน และภายนอกห้องท างาน 
ป้ายต่าง ๆ ตู้ไฟ ป้ายชื่อ พรมเช็ดเท้า รวมทั้งเครื่องตกแต่งต่าง ๆ ฯลฯ 
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๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ เวลาปฏิบัติงาน 
  เวรเช้า  เวลา  ๐๗.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น. และ  เวลา  ๐๗.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น. 
  เวรบ่าย  เวลา  ๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น. 
  เวรดึก  เวลา  ๒๔.๐๐ น. -  ๐๘.0๐ น. 
 
 ๒.๒ จ านวนพนักงาน 
  2.2.1 เวรเช้าของวันและเวลาราชการ 
   - พนักงาน  จ านวน  ๓7  คน 

 - หัวหน้าพนักงาน  จ านวน    2  คน 
    รวม      39  คน 

  2.2.2 เวรเช้าของวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 - พนักงาน  จ านวน  ๒1  คน 
 - หัวหน้าพนักงาน จ านวน    ๑  คน 
    รวม      ๒2  คน 

  2.2.3 เวรบ่ายของทุกวัน 
 - พนักงาน  จ านวน    8  คน 

  2.2.4 เวรดึกของทุกวัน 
 - พนักงาน  จ านวน    1  คน 
 

 ๒.๓. การจัดท าเอกสารประวัติพนักงานดังนี้ 
  - บัตรประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) 
  - หลักฐานการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของพนักงาน 
  - กรณผีู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงานที่เป็นคนไทยได้ทั้งหมด ผู้รับจ้างสามารถจัดหาพนักงาน 
ท าความสะอาดที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นบุคคลมีสัญชาติไทย  
หรือหากมีความจ าเป็นสามารถจัดหาคนต่างด้าวเข้าท างานท าความสะอาดได้แต่ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้ท างานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และไม่เกิน ๒๐% 
ของพนักงานทั้งหมด และให้แนบหนังสือรับรองใบอนุญาตพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องยื่นในวันแรกที่เข้าท างาน 
 
 ๒.๔ การเข้าท างานในพื้นที่ที่ก าหนดดังนี้ 
  ๒.๔.๑ เวลาปฏิบัติงานเวรเช้า ในวันและเวลาราชการ ก าหนดให้มีพนักงานท าความสะอาด 
จ านวน ๓7 คน และหัวหน้าพนักงาน จ านวน 2 คน รวม 39 คน รับผิดชอบพ้ืนที่ดังนี้  
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อาคาร 
จ านวน
พนักงาน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ศรีนครินทร์ชั้น ๑ 6 คน 
 

ห้องโถงกลาง-ทางเดิน ห้องน้ าชาย-หญิง ทั้ง ๒ ด้าน  
 ห้องยา หน่วยจ่ายกลาง การเงิน  
 ห้องตรวจโรค ชั้น 1 ทั้งหมด 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซักฟอก และพ้ืนที่หน้าห้องปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์ 

ห้องเวชระเบียนรวมห้องเก็บเวชระเบียนชั้น ๒ ห้อง Admission  
ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องมุมให้นมแม่ 
(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ โรงพักขยะ โรงพักขยะอันตราย 
ห้องก าเนิดไฟฟ้า ห้องปั๊มน้ า ห้องเก็บถังออกซิเจน) 

ห้องรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และบริเวณพ้ืนที่หน้าห้องรังสีวิทยา
และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

อาคารห้องเก็บศพ ภายในอาคาร-บริเวณรอบนอกอาคาร 
อาคาร CT-SCAN อาคาร CT-SCAN และบริเวณรอบนอกอาคาร 
อาคารโภชนาการ                                                  2 คน อาคารโภชนาการชั้น ๑ , ๒ และบริเวณรอบนอก ห้องออกก าลังกาย 

และบริเวณรอบนอกอาคาร 

ศรีนครินทร์ชั้น ๒ 4 คน 
 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ ห้องตรวจตา ห้องน้ า 
ด้านทิศตะวันออก ห้องคอมพิวเตอร์ บริเวณทางเดินถึงห้องคอมพิวเตอร์ 
บันไดหนีไฟด้านทิศตะวันออก และคลินิกจิตแจ่มใส 

 ห้องผ่าตัด วิสัญญี บันไดหนีไฟ และบริเวณรอบนอก  
 ห้องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง หอผู้ป่วยบ าบัดวิกฤต บันไดหนีไฟด้าน

ทิศตะวันตก และบริเวณรอบนอก 

 ห้องทันตกรรม ห้องน้ าชาย-หญิง ทางเดินทั้งหมด บันไดกลางขาลงชั้น ๑ 
บริเวณรอบนอก และทางเชื่อมอาคารโภชนาการ ห้องออกก าลังกาย+ทางเดิน 

ศรนีครินทร์ชั้น ๓ 3 คน 
 

พ้ืนที่บริเวณห้องคลอดทั้งหมด รวมบันไดหนีไฟด้านทิศตะวันตก  
และบริเวณรอบนอก  

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 303 ห้องน้ าชายข้างลิฟท์ บันไดกลางขาลงชั้น ๒  
และบริเวณระเบียงรอบนอก  

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 304 ห้องน้ าหญิงข้างลิฟท์ บันไดหนีไฟด้านทิศ
ตะวันออก  

คลินิกกุมาร และบริเวณระเบียงรอบนอก 
 

     /อาคารศรีนครินทร์... 
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อาคาร 
จ านวน
พนักงาน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ศรีนครินทร์ชั้น ๔ 4 คน หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 401 บริเวณรอบพื้นท่ี และบันไดหนีไฟด้าน 
ทิศตะวันตก 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 406 บริเวณรอบพื้นที่ และบันไดหนีไฟด้าน 
ทิศตะวันออก 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 404 บริเวณรอบนอก และห้องน้ าหญิงข้างลิฟท์  
ห้องดูแลผู้สูงอายุ ห้องน้ าชายข้างลิฟท์ พ้ืนที่หน้าลิฟท์ และบันไดกลางขาลง
ชั้น 3  
ห้องนวดแผนไทย ห้องพักแพทย์ และคลินิกสื่อความหมาย 

ศรีนครินทร์ชั้น ๕ 4 คน 
 

หอผู้ป่วยทั้งหมดรวมถึงเคาน์เตอร์พยาบาล ทางเดินระเบียงรอบนอก  
บันไดกลางขาลงชั้น 4 และบันไดหนีไฟทั้ง ๒ ด้าน 

 ห้องศูนย์ข้อมูล ห้องกายภาพ ห้องกิจกรรมบ าบัด ห้องเก็บของติดกับห้อง
กิจกรรมบ าบัด ห้องน้ าชาย-หญิง และทางเดินฝั่งเดียวกันถึงหน้าลิฟท์ 

 ห้องจิตแสนสุข ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชม ฝ่ายบริการการพยาบาล รวมทางเดิน
บันไดข้ึนดาดฟ้าชั้น 6, 7 ดาดฟ้าชั้น ๖ ชั้น ๗ งานพัสดุ และคลังพัสดุ  

ศรีนครินทร์ชั้น ๖ ๒ คน หอผู้ป่วยทั้งหมดรวมถึงเคาน์เตอร์พยาบาล ระเบียงรอบนอกฝั่งเดียวกัน 
พ้ืนทีห่น้าลิฟท์ บันไดกลางขาลงชั้น 5 ขาข้ึนขึ้น 6 และบันไดหนีไฟทั้ง ๒ ด้าน  

อาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ชั้น ๑ 

3 คน 
 

ศูนยอุ์บัติเหตุ-ฉุกเฉิน  
แผนกผู้ป่วยนอกสาขาศัลยกรรม ห้อง X-Ray  
ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องน้ าชาย-หญิง และบริเวณรอบนอกภายในอาคาร 
ชั้น 1 และชั้นใต้ดิน 

อาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ชั้น ๒  
และชั้นใต้ดิน 

๒ คน ห้องคณบดี ห้องผู้บริหารต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องส านักงาน บันไดหนีไฟ 
ห้องน้ าชาย-หญิง ทางเดิน บันไดขาลงชั้น ๑ บริเวณระเบียงรอบนอก 
ลิฟท์ส่งของ จ านวน ๒ ตัว ชัน้ใต้ดิน บริเวณบันได ทางเดิน ห้องเก็บเอกสาร
และห้องต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน ห้องก าเนิดไฟฟ้า ห้องปั๊มน้ า โรงจอดรถ 

อาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ชั้น ๓ 

1 คน ห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ าชาย-หญิง บันไดขาลงชั้น ๒ ทางเดิน บันไดหนีไฟ คลังพัสดุ และ
บริเวณระเบียงรอบนอก  

อาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ชั้น ๔ 

1 คน ห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ าชาย-หญิง บันไดขาลงชั้น ๓ ทางเดิน บันไดหนีไฟ และบริเวณระเบียง
รอบนอก  

อาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ชั้น ๕ 

1 คน ห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ าชาย-หญิง 
ทางเดิน บันไดหนีไฟ บันไดขาลงชั้น ๔  ลิฟท์โดยสาร จ านวน ๓ ตัว บริเวณ
ระเบียงรอบนอก 

 
/หน่วยบริการเทศบาล-... 



 

1) .................................................. 2) .................................................. 3)..................................................  
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อาคาร 
จ านวน
พนักงาน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

หน่วยบริการเทศบาล
แสนสุข 

๑ คน พ้ืนที่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้บริการ 

อาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ชั้น ๖ 

1 คน ห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ าชาย-หญิง 
ทางเดิน บันไดหนีไฟ บันไดขาลง ชั้น ๕ ลิฟท์โดยสาร จ านวน ๓ ตัว บริเวณ
ระเบียงรอบนอก ชั้นดาดฟ้า และถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า  

อาคารหอพักนิสิต 
แพทย์ชาย 

๑ คน 
 

ห้องกิจกรรมต่าง ๆ ห้องพัก ห้องโถง ทางเดิน บันได ระเบียง โรงจอดรถ และ
บริเวณรอบนอกอาคาร  

อาคารหอพักนิสิต 
แพทย์หญิง 

๑ คน ห้องกิจกรรมต่าง ๆ ห้องพัก ห้องโถง ห้องออกก าลังกาย ทางเดิน บันได 
ระเบียง และบริเวณรอบนอกอาคาร 

 
 

 ๒.๔.๒ เวลาปฏิบัติงานเวรเช้า ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์ก าหนดให้มีพนักงาน
ท าความสะอาด จ านวน ๒1 คน และมีหัวหน้าพนักงาน ๑ คน รวม 22 คน รับผิดชอบพื้นที่ดังนี้ 

อาคาร 
จ านวน
พนักงาน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ศรีนครินทร์ชั้น ๑ 2 คน 
 

ห้องยา ห้องโถง - ทางเดินทั้งหมด ห้องน้ าชาย-หญิง ทั้ง 2 จุด 
 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

อาคาร CT-SCAN และห้องซักฟอก 

อาคารโภชนาการ ๑ คน อาหารโภชนาการชั้น ๑, ๒ และบริเวณรอบนอกอาคาร  
ศรีนครินทร์ชั้น ๒ 2 คน 

 
ห้องผ่าตัด วิสัญญี บันไดหนีไฟ บริเวณรอบนอก และห้องน้ าด้านทิศ
ตะวันออก 

 ห้องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง หอผู้ป่วยบ าบัดวิกฤต บันไดหนีไฟ 
ทางทิศตะวันตก และบริเวณรอบนอก 

ศรีนครินทร์ชั้น ๓ 3 คน 
 
 

พ้ืนที่บริเวณห้องคลอดทั้งหมด รวมบันไดหนีไฟด้านทิศตะวันตก  
และบริเวณรอบนอก 

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 303 ห้องน้ าชายข้างลิฟท์ บันไดกลางขาลงชั้น ๒  
และบริเวณระเบียงรอบนอก  
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 304 ห้องน้ าหญิงข้างลิฟท์ บันไดหนีไฟด้านทิศ
ตะวันออก และบริเวณระเบียงรอบนอก  

  
/อาคารศรีนครินทร์… 
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อาคาร 
จ านวน
พนักงาน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ศรีนครินทร์ชั้น ๔ 4 คน หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 401 บริเวณรอบพื้นท่ี และบันไดหนีไฟด้านทิศ
ตะวันตก 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 406 บริเวณรอบพื้นที่ และบันไดหนีไฟด้านทิศ
ตะวันออก 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 404 บริเวณรอบนอก และห้องน้ าหญิงข้างลิฟท์  

 ห้องศูนยด์ูแลผู้สูงอายุ ห้องน้ าชายข้างลิฟท์ พ้ืนที่หน้าลิฟท์ และบันไดกลาง 
ขาลงชั้น 3  

ศรีนครินทร์ชั้น ๕ 

3 คน 

ห้องนวดแผนไทย ชั้น 4 
ห้องกายภาพ ห้องกิจกรรมบ าบัด  
หอผู้ป่วยทั้งหมดรวมถึงเคาน์เตอร์พยาบาล ทางเดินระเบียงรอบนอก  
บันไดกลางขาลงชั้น 4 และบันไดหนีไฟทั้ง ๒ ด้าน 

ศรีนครินทร์ชั้น ๖ ๒ คน หอผู้ป่วยทั้งหมดรวมถึงเคาน์เตอร์พยาบาล ระเบียงรอบนอกฝั่งเดียวกัน  
พ้ืนทีห่น้าลิฟท์ บันไดกลางขาลงชั้น 5 และบันไดหนีไฟทั้ง ๒ ด้าน  

อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ชั้น ๑ 

๒ คน ศูนยอุ์บัติเหตุ - ฉุกเฉนิ แผนกผู้ป่วยนอกสาขาศัลยกรรม ห้องต่าง ๆ         
บริเวณรอบนอกและภายในอาคาร ชั้น 1 และชั้นใต้ดิน 

อาคารหอพักนิสิต 
แพทย์ชาย 

๑ คน 
 

ห้องกิจกรรมต่าง ๆ ห้องพัก ห้องโถง ทางเดิน บันได ระเบียง โรงจอดรถ และ
บริเวณรอบนอกอาคาร 

อาคารหอพักนิสิต 
แพทย์หญิง 

๑ คน ห้องกิจกรรมต่าง ๆ ห้องพัก ห้องโถง ห้องออกก าลังกาย ทางเดิน บันได 
ระเบียง และบริเวณรอบนอกอาคาร 

 

 ๒.๔.๓ เวลาปฏิบัติงานเวรบ่ายของทุกวัน ก าหนดให้มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน 8 คน 
รับผิดชอบพื้นท่ีดังนี้ 

อาคาร 
จ านวน
พนักงาน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ศรีนครินทร์ชั้น 1, ๒ 2 คน 
 

ห้องผ่าตัด วิสัญญี บันไดหนีไฟ ห้องน้ าชาย-หญิง ทางเดินทั้งหมด  
บันไดกลางขาลงชั้น ๑ บริเวณรอบนอก และทางเชื่อมอาคารโภชนาการ 

 ห้องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง หอผู้ป่วยบ าบัดวิกฤต บันไดหนีไฟด้าน
ทิศตะวันตก และบริเวณรอบนอก 

* ตั้งแต่ 20.00 น. 
เริ่มปฏิบัติงานที่อาคาร 
ศรีนครินทร์ชั้น ๑ 

* ศรีนครินทร์ชั้น ๑ 
ห้องโถงกลาง-ทางเดิน ห้องน้ าชาย-หญิง ทั้ง ๒ ด้าน ห้องยา หน่วยจ่ายกลาง
และซักฟอก ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

ศรีนครินทร์ชั้น ๓ 
(ประจ าที่ห้อง 303) 

๑ คน หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง พ้ืนที่บริเวณห้องคลอด
ทั้งหมด ห้องน้ าชาย-หญิงข้างลิฟท์ บันไดขาลงชั้น ๒ บันไดหนีไฟทั้ง 2 ด้าน 
และบริเวณระเบียงรอบนอก 

 
/อาคารศรีนครินทร์... 
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อาคาร 
จ านวน
พนักงาน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ศรีนครินทร์ชั้น ๔ 
(ประจ าที่ห้อง 401) 

๑ คน ห้องนวดแผนไทย หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง บริเวณรอบพื้นท่ี หอผู้ป่วย
อายุรกรรมชาย บริเวณรอบนอก ห้องดูแลผู้สูงอายุ ห้องนวดแผนไทย  
ห้องน้ าชาย-หญิงข้างลิฟท์ พ้ืนที่หน้าลิฟท์ และบันไดกลางขาลงชั้น 3  
บันไดหนีไฟทั้ง 2 ด้าน และบริเวณระเบียงรอบนอก 

ศรีนครินทร์ชั้น ๕ 
 

๑ คน หอผู้ป่วยทั้งหมดรวมถึงเคาน์เตอร์พยาบาล ทางเดินระเบียงรอบนอก  
บันไดกลางขาลงชั้น 4 และบันไดหนีไฟทั้ง ๒ ด้าน 
(ประจ าที่ฝั่งหนีไฟด้านทิศตะวันออก ห้อง 516 - 517) 

ศรีนครินทร์ชั้น ๖ ๑ คน หอผู้ป่วยทั้งหมดรวมถึงเคาน์เตอร์พยาบาล ระเบียงรอบนอกฝั่งเดียวกัน  
พ้ืนทีห่น้าลิฟท์ บันไดกลางขาลงชั้น 5 และบันไดหนีไฟทั้ง ๒ ด้าน 
(ประจ าที่ฝั่งหนีไฟด้านทิศตะวันออก ห้อง 616 - 617) 

อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ชั้น ๑ 

๒ คน 
 

ห้องงานพยาบาลอุบัติเหตุ - ฉุกเฉนิ แผนกผู้ป่วยนอกสาขาศัลยกรรม บริเวณ
รอบนอก ภายในอาคาร ชั้น 1 และชั้นใต้ดิน 

 ๒.๔.๔ เวลาปฏิบัติงานเวรดึกของทุกวัน ก าหนดให้มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน 1 คน รับผิดชอบ
พ้ืนที่ดังนี้ 

หมายเหตุ  : - พนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของภาระงาน 
เพ่ิมข้ึน/ลดลง หรือทีต่ามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้ง 
                - บริษัท หรือหัวหน้าพนักงาน สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลพื้นที่ได้ แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและแจ้งกรรมการก่อนท าการปรับเปลี่ยน 

3. ระเบียบข้อปฏิบัติของพนักงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.๑ ให้ปฏิบัติงานอย่างตรงต่อเวลาทั้งมาและกลับ และลงเวลามาปฏิบัติงานในบัตรด้วยเครื่องตอกบัตร

พร้อมให้หัวหน้าพนักงานเซ็นชื่อรับทราบการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
3.๒ การออกนอกพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าพ้ืนที่ทราบก่อนทุกครั้ง 
3.๓ การเบิกของใช้ต้องมีความเพียงพอต่อการใช้งานหากบริษัท ไม่มีของใช้ให้เบิกต้องรายงานให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและเจ้าหน้าที่ประจ าพ้ืนที่ทราบทุกครั้ง 
 

/3.4 เวลาว่าง... 

อาคาร 
จ านวน
พนักงาน 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

อาคารศรีนครินทร์ และ
อาคารสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา ชั้น ๑ 
(ประจ าที่เวรเปล) 

๑ คน ทุกพ้ืนที่กรณีฉุกเฉินของอาคารศรีนครินทร์ และห้องงานพยาบาลอุบัติเหตุ - 
ฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอกสาขาศัลยกรรม ห้องเภสัชกรรม ห้องเก็บเงิน  
ห้องเวชระเบียน พื้นที่อ่ืน ๆ และบริเวณรอบนอกภายในอาคาร 
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3.๔ เวลาว่างจากการปฏิบัติงานให้พนักงานพักอยู่ในบริเวณภายในความรับผิดชอบตามที่หน่วยงาน
ก าหนดและบริษัทต้องจัดหาที่นั่งพักให้เหมาะสม หากจ าเป็นต้องออกไปภายนอกพ้ืนที่ต้องแจ้งหัวหน้าพนักงาน 
ท าความสะอาด และหัวหน้าพนักงานต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าพ้ืนที่ทราบทุกครั้ง 

3.๕ ต้องให้บริการกับผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและสุภาพ และต้องไม่แสดงกริยาที่ไม่สุภาพ 
3.๖ ไม่ส่งเสียงดัง เอะอะ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพของมึนเมา ไม่น าบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ 

ขณะปฏิบัติงาน 
3.๗ ในพ้ืนที่ที่เป็นเขตสะอาด/ห้องแยก ให้แต่งกายตามที่พ้ืนที่นั้นๆ ก าหนด (ผู้รับจ้างต้องเตรียมชุดมาเอง) 
3.๘ ไม่น าเรื่องราวของป่วย และเจ้าหน้าที่ไปเปิดเผย ทั้งด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือทางเทคโนโลยี

ใด ๆ 
3.๙ ไม่อนุญาตให้พนักงานน าทรัพย์สินหรือสิ่งของอ่ืนใดติดตัวเข้ามาภายในคณะแพทยศาสตร์และออกไป

นอกสถานที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

4. หน้าที่ของหัวหน้าพนักงานท าความสะอาด 
4.๑ ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาการท างานให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง 
4.๒ เป็นตัวแทนของบริษัทท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง 
4.๓ ตรวจสอบจ านวนพนักงานพร้อมส่งรายชื่อพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานทุกวันก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. 
4.๔ ติดตามและควบคุมการท าความสะอาดของพนักงานท าความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักการ 

ท าความสะอาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล และปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.๕ ประเมินผลการท างานงานของพนักงานท าความสะอาด  
4.๖ ประสานงานกับหัวหน้าพื้นที่ต่าง ๆ ในการรับฟังปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
4.๗ ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ทุกวันตอนเช้า เพ่ือเข้าดูแลควบคุมการท างานของพนักงาน หากเป็นพนักงานใหม่ 

ต้องมีการนิเทศ สอนงานอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์แรกของการท างาน 
4.๘ รวบรวมใบตรวจรับงานจากพ้ืนที่ของหน่วยงานย่อยให้แก่กรรมการตรวจรับ เพ่ือตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 
 4.๙ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการตรวจรับงาน 

5. การแต่งกายของพนักงานท าความสะอาด 
5.๑ พนักงานทุกคนต้องสวมเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดให้มีเครื่องหมายบน

เครื่องแบบเพ่ือสื่อให้ทราบว่าเป็นพนักงานท าความสะอาดประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
5.๒ พนักงานที่เข้าท าความสะอาดในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยบ าบัดวิกฤต และห้อง

ไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง เมื่อพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดส าหรับใส่ภายใน 
 5.3 พนักงานท าความสะอาดทุกคนต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นเมื่อเข้าปฏิบัติงาน หรือสวมรองเท้าบูทกรณี
เมื่อมีเหตจุ าเป็น 

 

/6. มาตฐาน... 
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6. มาตรฐานของงาน 
6.๑ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความช านาญในการท าความสะอาดได้อย่าง

ถูกต้องตามข้อก าหนดและขอบเขตงานจ้างท าความสะอาดของคณะแพทยศาสตร์ โดยไม่เป็นภาระของผู้ว่าจ้าง 
6.๒ ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนปฏิบัติงานการท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ ประจ า ๔ เดือน และประจ า ๖ 

เดือน ให้กับพนักงานท าความสะอาดทราบโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องร้องขอ 
6.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของงานโรงพยาบาล และถูกต้องตามกฎกระทรวงว่า

ด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องตราหรือสัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์
บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 

6.๔ หากมีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการท าความสะอาดที่ผิดวิธีถือเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง
และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข/ชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึน 

6.๕ การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่ 
6.๕.๑ พนักงานผู้นั้นต้องผ่านการอบรมตามข้อ ๑ พร้อมกับแนบแบบการประเมินการฝึกอบรมที่ 

บ่งบอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้ทันที 
  6.๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งภาระงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละพ้ืนที่ 
ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.๖ การท าความสะอาดพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่นพื้นส่วนรวมทั่วไป ทางเดิน บันไดต่าง ๆ ให้ปัดกวาดหรือ 
ดูดฝุ่นที่ว่างตามชั้น อาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได ระเบียงรอบอาคารทุกชั้น ให้สะอาดปราศจากเศษผง มูลนก 
แมลงต่าง ๆ และน าขยะไปทิ้ง ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หากใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด ต้องท าอย่าง
ระมัดระวังไม่ให้มีการฟุ้งของฝุ่นละออง 

6.๗ พ้ืนที่ปิด (ห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ) เช่น หอผู้ป่วยต่าง ๆ ให้ใช้ไม้ดันฝุ่น ดันเอาขยะออกก่อน 
หลีกเลี่ยงการใช้ไม้กวาด หากจ าเป็นต้องใช้ไม้กวาดเนื่องจากขยะมีจ านวนมาก ต้องกวาดด้วยความระมัดระวัง  
เพ่ือป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองที่ตกอยู่บนพ้ืนฟุ้งกระจายลอยขึ้นมาในอากาศ และห้ามใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดฝุ่นละออง 

6.๘ การจัดการขยะ ขยะต่าง ๆ ให้เก็บท้ิงในที่ทีผู่้ว่าจ้างจัดไว้วันละ ๒ ครั้ง โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติการจัดเก็บและคัดแยกขยะ และต้องท าความสะอาดถังขยะทุกวัน ขยะติดเชื้อต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด พร้อมบันทึกน้ าหนักแยกตามหน่วยงานต่าง ๆ 
 6.๙ การท าความสะอาดห้องสุขาต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการคงความสะอาดไว้ ลดกลิ่นเหม็นต่าง ๆ 
ตลอดจนมีวัสดุต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างจัดหาพร้อมให้บริการอยู่เสมอและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย 
(HAS) พร้อมแสดงเอกสารการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างในการก ากับดูแลอยู่ภายในห้องสุขาดังกล่าวด้วย 
  
  7. อุปกรณ์เครื่องมือในการท าความสะอาด 
 ผู้รับจ้างต้องจัดหามาประจ า และต้องส่งมอบเข้าพ้ืนที่อย่างครบถ้วน ตั้งแต่วันแรกเริ่มเข้ารับงาน และ
เป็นไปตามที่ก าหนด หรือเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตด้วย โดยผู้ว่าจ้างจะจัดห้องส าหรับเก็บวัสดุ และ
อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น วัสดุอุปกรณ์จะต้องท าความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานและเก็บเป็นระเบียบในสถานที่ 
ที่จัดให้ แต่ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุและอุปกรณ์ทั้งสิ้น 
 

/8. วัสดุอุปกรณ์... 
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 8. วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมและส่งมอบในวันแรกที่เข้าปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ รายการอุปกรณ์/วัสดุ จ านวน หมายเหตุ 
๑ ไม้กวาด ๓7 อัน เท่ากับจ านวนคนที่รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ 

หรือพ้ืนที่ทีต่้องแยกท าความสะอาด 
๒ ไม้ดันฝุ่น 37 อัน เท่ากับจ านวนคนที่รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ 

หรือพ้ืนที่ที่ต้องแยกท าความสะอาด 
๓ ไม้ถูพ้ืน (ไม้ม๊อบ) 37 อัน เท่ากับจ านวนพนักงาน หรือพ้ืนที่ที่ต้องแยก 

ท าความสะอาด 
๔ ผ้าเช็ดส าหรับท าความสะอาด 74 ผืน คนละ ๒ ผืน หรือตามความเหมาะสม 
๕ ถังน้ า/ขันน้ า 37 ชุด เท่ากับจ านวนพนักงานที่ล้างห้องน้ า 
๖ พรมเช็ดเท้าหน้าห้องน้ า ๑65 ผืน เท่าจ านวนห้องน้ า  

(ห้องน้ าชาย ๑ ผืน /ห้องน้ าหญิง ๑ ผืน 
๗ ราวส าหรับตากผ้าที่ใช้ท าความสะอาด/

ตากม๊อบ 
32 อัน เท่าจ านวนคนที่รับผิดชอบ 

 
๘ รถเข็นถังน้ าส าหรับถูพ้ืน 

(มีที่บีบม๊อบ)ประจ าห้อง 
37 ใบ เท่าจ านวนคนที่รับผิดชอบ 

๙ อุปกรณ์ท าความสะอาดกระจกประตู
หน้าต่างเช่นกระบอกฉีดน้ า 

37 ชุด เท่าจ านวนคน (ไม่รวมกระจกในที่สูงและ 
รอบนอกอาคาร) 

๑๐ ชุด (ตามแบบที่โรงพยาบาลก าหนด) หมวก 
ผ้าปิดปาก ส าหรับพนักงานท าความสะอาด
ห้องแยกดังนี้ ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด/ห้อง ICU 

๑๕ ชุด ห้องละ ๕ ชุด (บริษัทต้องจัดเตรียมมาเอง)  

๑๑ เสื้อกาวน์คลุมออกนอกห้อง 
(ตามแบบที่โรงพยาบาลก าหนด) 
ห้องคลอด/ ห้องผ่าตัด/ ห้อง ICU 

๓ ตัว บริษัทต้องจัดเตรียมมาเอง 

๑๒ ผ้าเช็ดพ้ืนหลังท าความสะอาดห้องน้ า  ให้เพียงพอส าหรับเช็ดห้องน้ าให้แห้งอยู่เสมอ 
ผ้าสะอาดไม่มีกลิ่นอับชื้น 

๑๓ ถุงมือยางสีส้ม (ถุงมือแม่บ้าน)  ให้เพียงพอกับการใช้งานที่เหมาะสม 

14 รถเข็นขยะพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
   - รถเข็นขยะ 
   - ถังเก็บขยะพลาสติก ขนาดใหญ่ ๑๐๐ 
ลิตร มีฝาปิดมิดชิด 

 
๑ คัน 
๒ ใบ 

 

- บริษัทต้องจัดเตรียมมาเอง 
- ชุดส าหรับพนักงานเก็บขนขยะ (หมวก,แมส, 
รองเท้าบูท, เสื้อคลุม, เอ๊ียมพลาสติก, ถุงมือสี
ส้ม) 

๑๕ รถเข็นเมด  
(ส าหรับใส่วัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาด) 

37 ชุด เท่าจ านวนคนที่รับผิดชอบ 

 
 

/ล าดับที่ 16... 
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ล าดับที่ รายการอุปกรณ์/วัสดุ จ านวน หมายเหตุ 
๑๖ บันไดอลูมิเนียม 6 อัน หรือเพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน 

๑๗ พรมดักฝุ่น 13 ผืน - บริเวณทางข้ึนอาคารศรีนครินทร์  
จ านวน ๓ ผืน 
- อาคาร CT-SCAN จ านวน 2 ผืน 
- อาคารโภชนาการ จ านวน 2 ผืน 
- อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชั้น ๑    
  จ านวน  ๒ ผืน 
- อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทางขึ้น
ด้านหลัง 
  จ านวน 2 ผืน 
- หอพักนิสิตแพทย์ จ านวน 2 ผืน 

18 วัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดและ
ตกแต่งสวน 

ให้เพียงพอ
ต่อการใช้
งาน 

- สายยาง 
- ปั้มน้ าเคลื่อนที่ 
- ไม้กวาด บุ้งกี๋ คราด 
- จอบ เสียม พลั่ว มีด กรรไกรตัดแต่งก่ิง 
- เครื่องตัดหญ้า 

อุปกรณ์ รายการที่ ๑ – ๑8 อุปกรณ์ท าความสะอาดให้ส่งมอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือตรวจรับใน
วันแรกที่ปฏิบัติงาน เมื่อช ารุด สูญหาย ให้จัดหาใหม่หรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และให้มีเพียงพอต่อการใช้
งาน 

 
9. รายการวัสดุสิ้นเปลือง 

ล าดับที่ รายการอุปกรณ์/วัสดุ จ านวน หมายเหตุ 
๑ สบู่เหลว/โฟมล้างมือ 

พร้อมฉลากติด 
30 ลิตร / 1 เดือน ห้องน้ าทุกพ้ืนที่ หรือตามสภาพของพ้ืนที่

ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
๒ ผงซักฟอกพร้อมฉลากติด 40 กก. /1 เดือน หรือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
๓ น้ ายาล้างห้องน้ าพร้อมฉลากติด  80 ลิตร / 1 เดือน หรือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
๔ น้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาด

(เช็ดพื้น)พร้อมฉลากติด)  
80 ลิตร / 1 เดือน หรือให้เพียงพอต่อการใช้งาน  

 
5 น้ ายาฆ่าเชื้อโรคพร้อมฉลากติด 50 ลิตร / 1 เดือน แอลกอฮอล์ ๗๐% 

20 ลิตร / 1 เดือน Sodium hypochloride 
6 น้ ายาเช็ดกระจก 50 ลิตร / 1 เดือน หรือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

  7 น้ ายากัดสนิม 4๐ ลิตร / 1 เดือน หรือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 

/ล าดับที่  8... 
 



 

1) .................................................. 2) .................................................. 3)..................................................  

4) .................................................. 5) .................................................. 6).................................................. 
 

- ๑๒ - 

ล าดับที่ รายการอุปกรณ์/วัสดุ จ านวน หมายเหตุ 
8 น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์, หนัง 50 ลิตร / 1 เดือน หรือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
9 น้ ายาขัดพ้ืน(ปัดเงา)พร้อมฉลากติด 4๐ ลิตร / 1 เดือน หรือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

๑0 น้ ายาเคลือบเงาพ้ืนที่ (แว๊กซ์) 
พร้อมฉลากติด 

4๐ ลิตร / ๑ เดือน ตามสภาพพ้ืนที่จนเพียงพอ 

๑1 ถุงขยะด า/ แดง  
ขนาดเล็ก ๑๘ x ๒๐ นิ้ว 
ขนาดกลาง ๒๔ x ๒๘ นิ้ว 
ขนาดใหญ่ ๓๐ x ๔๐ นิ้ว 
ถุงหูหิ้วขาว ๑๘ x ๒๐ นิ้ว 
(ใส่กระโถน) ส าหรับ ห้องผู้ป่วย
สามัญชาย-หญิง, และห้องรังสี
วิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ปริมาณ / 1 เดือน 
  5๐ กก. 
  60 กก. 
  4๐ กก. 
    ๕ กก. 

หรือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
*ถุงแดง ส าหรับใส่ขยะติดเชื้อ  
พิมพ์ตราสัญลักษณ์  “มูลฝอยติดเชื้อ” 
และพิมพ์  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงาน............................................ 
วันที่.................................................... 

12 ถุงสีขาว/ใส 
ขนาด 30 x 40 นิ้ว 

200 ใบ / 1 เดือน ส าหรับใส่ขยะรีไซเคิล 

13 ถุงสีเทา 
ขนาดเล็ก ๑๘ x ๒๐ นิ้ว 
ขนาดใหญ่ ๓๐ x ๔๐ นิ้ว 

 
200 ใบ / 1 เดือน 
100 ใบ / 1 เดือน 

 

14 ถุงสีเทา 
ขนาด ๑๘ x ๒๐ นิ้ว 

20 ใบ / 1 เดือน ส าหรับใส่ขยะอันตราย  
พิมพ์ตราสัญลักษณ์ 
“สารเคมีอันตราย (ขยะพิษ)” 

๑5 ถุงมือแม่บ้านใช้แบบครั้งเดียว(ยาง) 20 กล่อง / 1 เดือน หรือให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
๑6 กระดาษช าระ 4,32๐ ม้วน/1 เดือน หรือเพียงพอต่อการใช้งาน 
๑7 กระดาษช าระม้วนใหญ่ ๑0๐ ม้วน /๑ เดือน หรือให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
18 กระดาษเช็ดมือม้วนใหญ่ ๙๐ ม้วน/ ๑ เดือน หรือให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
19 เชือกผูกถุงขยะสีเหลือง แดง ๕ ม้วน/เดือน ให้เพียงพอต่อการมัดปากถุง 
20 ก้อนดับกลิ่น ๑ ก้อน/ห้อง/เดือน ใส่ห้องน้ าทุกห้อง 
21 ปุ๋ย ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
22 ดินเพาะช า ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
23 กระถางใส่ต้นไม้ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  

 

 
 วัสดุ รายการที่ ๑ – 23 วัสดทุี่ใช้ท าความสะอาด ให้ส่งมอบแก่กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวรับพัสดุในวันแรกที่ปฏิบัติงาน และมีการส่งของเพ่ือตรวจรับ เดือนละ ๒ ครั้ง คือวันที่ ๑๕ และ
วันที่ ๓๐ ของทุกเดือน และให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

 
 

/10. การส่งมอบ... 



 

1) .................................................. 2) .................................................. 3)..................................................  

4) .................................................. 5) .................................................. 6).................................................. 
 

- ๑๓ - 

10. การส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างสามารถส่งงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เพ่ือพิจารณาผล

การด าเนินงาน ตรวจสอบ และแก้ไขงานบกพร่องก่อนวันตรวจรับจริงในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน โดยแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอาทิ รายงานการท าความสะอาดประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน ประจ า ๔ เดือน 
และประจ า ๖ เดือน หรือการท าความสะอาดเป็นครั้งคราว ในเดือนนั้น ๆ (ถ้ามี) รายงานน้ าหนัก ขยะติดเชื้อ
แยกตามหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน รายงานบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงาน
ประจ าวันของพนักงาน พร้อมบัตรลงเวลาปฏิบัติงาน ส าเนาเอกสารการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม และสลิป
เงินเดือนแก่ลูกจ้างทุกคน เอกสารของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารการ
ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจรับก าหนด โดยผู้รับจ้าง
ต้องจัดให้มีผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจที่สามารถตัดสินใจได้เข้าร่วมประชุมด้วย 

 
11. การรับประกันความเสียหายและสูญหาย 
 ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่าจ้างเสียหาย หรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าหรือความบกพร่องในหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบ
และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ว่าจ้างเต็มจ านวนทันที่ที่ได้รับหนังสือจากผู้ ว่าจ้าง ทั้งนี้  ภายในวงเงิน   
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อความเสียหายหรือสูญหายแต่ละครั้ง ทั้งนี้จะต้องด าเนินการ  
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน หลังจากรับทราบความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อครบ ๗ วันแล้วหากผู้รับจ้างไม่
ด าเนินการผู้ว่าจ้างเข้าด าเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างสามารถคิดค่าแรง ค่าวัสดุ ตลอดจนค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ จากผู้รับจ้าง
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
 
12. การประกันความเสียหาย และสูญหาย 

12.๑ กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่เริ่มลงมือหรือปฏิบัติงานตามสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา 

12.๒ ในกรณีที่พนักงานหรือคนงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถด าเนินการปรับ ตาม
อัตราแรงงานขั้นต่ า/คน/วันตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมบังคับใช้ในเขตจังหวัดชลบุรีขณะนั้น และ
ปรับในกรณีงานบกพร่องในวันนั้น ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตามสัญญา 

12.๓ กรณีท่ีพนักงานท างานไม่เรียบร้อยหรือบกพร่อง หรือวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างไม่ได้มาตรฐาน หรือ
ไม่ได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเดียวกันกับข้อ ๑ 

 
13. เงื่อนไข 

13.๑ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดของการท าความสะอาด คุณภาพงาน คุณภาพพนักงาน 
คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ น้ ายา และผลประเมินการท างานพนักงานท าความสะอาดไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง  
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ด าเนินการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็จและเรียบร้อยภายใน ๓ วันหลังได้รับแจ้ง หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการแก้ไขและผู้ว่าจ้างเข้าด าเนินการเองผู้
ว่าจ้างสามารถคิดค่าแรงค่าวัสดุตลอดจนค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ จากผู้รับจ้างโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

/13.2 ในกรณีที่... 
 



 

1) .................................................. 2) .................................................. 3)..................................................  

4) .................................................. 5) .................................................. 6).................................................. 
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13.๒ ในกรณีที่ต้องปรับเปลี่ยนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ าของแต่ละวัน ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงาน 
ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดทันที โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการ
นิเทศควบคุมงาน และหากพนักงานที่มาทดแทนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงาน
ทดแทนภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังจากแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

1๓.3 ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติ กริยามารยาทของพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้าง  
ให้สุภาพเรียบร้อย และหากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างประพฤติไม่
เหมาะสมหรือไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ หรือปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานท าความสะอาด
ทันทีภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   
จากผู้ว่าจ้าง 

13.๔. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างนี้ได้ หากผลงานไม่ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง 

14. ข้อก าหนดทั่วไป 
 ก. คุณสมบัติ 
     พนักงานท าความสะอาดต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือ ตลอดจนการใช้
เคมีภัณฑ์มาอย่างดีและได้ผ่านการสอบประวัติของผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
 ข. รายละเอียดพัสดุ/งานจ้าง 
     ๑. ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
  ๑.๑ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มตามที่ผู้รับจ้างก าหนด และติดบัตรที่มี 
ชื่อ-นามสกุลของพนักงานอย่างชัดเจน บัตรต้องมีรูปถ่ายติดอยู่ด้านหน้า และด้านหลังบัตรให้ก าหนดภาระงานของ
พนักงานผู้นั้น 
  ๑.๒ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ หาก
พนักงานของผู้รับจ้างคนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนตัวในทันที 
  ๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมสลิปเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างตามประกาศค่าจ้างแรงงาน 
ขั้นต่ าของแรงงานจังหวัดชลบุรี และแจ้งก าหนดวันจ่ายเงินแก่พนักงานให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย โดยแนบมาพร้อมกับ
ใบแจ้งปริมาณงาน 
   1.4) กรณีฝนตกมีน้ าท่วมขัง อาจก่อเกิดความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มาใช้บริการอาจท าให้
เกิดอุบัติเหตุได้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการสูบน้ าออกให้เกิดความเรียบร้อย 
  1.5) ผู้รับจ้างจะต้องน าขยะประเภทเศษใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัสดุต่าง ๆ ทั้งหมด จากอาคารไปทิ้ง
นอกมหาวิทยาลัย โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหายานพาหนะในการขนย้าย และต้องด าเนินการขนย้ายขยะ
ให้สะอาดและมิดชิดเป็นประจ าทุกวัน 
 
     2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาดแต่ละชนิดให้
เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด ดังนี้ 
 
 

/2.1 เครื่องขัดพ้ืน... 



 

1) .................................................. 2) .................................................. 3)..................................................  
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  ๒.๑ เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน, ล้างและขัดคราบสกปรกบนพ้ืน ขัดมันพ้ืน
ซึ่งต้องพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนการท างาน 
  ๒.๒ เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์  ซ่ึงดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง  ต้องพร้อมในการปฏิบัติงานตามการ
วางแผนงาน 
  ๒.๓ เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับเช็ดกระจกภายใน 
  ๒.๔ บันไดอลูมิเนียม 
  ๒.๕ เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ม็อบดันฝุ่น  ม็อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ถังน้ า
พลาสติก ขันน้ าพลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ และเครื่องมือต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็น 
  ๒.๖ ไม้กวาดผง ที่ตักผง คราด เป็นต้น 
     ๓. น้ ายาเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด 
  จะต้องมีคุณภาพดี มีมาตรฐานรับรองและไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและผู้สัมผัส ได้แก่ 
  ๓.๑ น้ ายาล้างพ้ืนลอกแว๊กซ์ 
  ๓.๒ น้ ายาล้างห้องน้ าและกัดสนิม  ชนิดพิเศษไม่มีควัน  ไม่มีกลิ่น 
  ๓.๓ น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น  และก้อนดับกลิ่นในห้องน้ าทุกห้อง 
  ๓.๔ น้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 
  ๓.๕ น้ ายาล้างและขัดอลูมิเนียม 
  ๓.๖ น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว็กซ์น้ า)  
  ๓.๗ น้ ายาเช็คกระจก 
  ๓.๘ น้ ายาซักพรม 
  ๓.๙ น้ ายาขจัดคราบหินปูน 
  ๓.๑๐ สบู่เหลวล้างมือ 
  ๓.๑๑ น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง 
  ๓.๑๒ น้ ายาอืน่ ๆ เท่าท่ีจ าเป็น 
  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเอกสาร MSDS (ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไขเม่ือเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินจาก
การใช้น้ ายาหรือสารเคมีข้างต้น) ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ 
     ๔. การท าความสะอาด 
  ๔.๑ พ้ืนหินขัด 
        ๑) ปัดกวาดสิ่งสกปรก  หรือดูดฝุ่นที่ว่างตามชั้นอาคาร ทางเดินเท้า  ทางเดิน  บันได 
        ๒) ใช้น้ ายาล้างโดยใช้น้ ายาเฉพาะแต่ละประเภท  โดยใช้เครื่องขัดพ้ืน 
        ๓) ม็อบน้ าให้สะอาดอีกครั้ง 
        ๔) ใช้เครื่องมือขัดมันเก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
        ๕) ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว็กซ์น้ า)  ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 
 

  ๔.๒ พ้ืนโมเสด พื้นกระเบื้องเคลือบ 
        ๑) ปัด กวาด เช็ดม็อบพื้น 
        ๒) ใช้เครื่องขัดด้วยน้ ายาล้างพื้นโมเสดและพ้ืนกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ 
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        ๓) เก็บรอยเปื้อนตามที่เครื่องไม่สามารถท าได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ 
น้ ายาล้างทั่วไป 
        ๔) เดินเครื่องปัดเงาพ้ืน 
  ๔.๓ กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฉากก้ันห้อง และผ้าม่าน 
        ๑) กระจก 
   ๑) ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก 
   ๒) ใช้น้ ายาเช็ดกระจกท าความสะอาด 
   ๓) เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอื่น ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร 
        ๒) มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฉากกั้นห้องและผ้าม่าน 
   ๑) เช็ด ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามม่าน ฉากก้ันห้องและซักผ้าม่าน 
  4.๔ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
        ๑) ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก (โต๊ะท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร รูปภาพแขวน และประติมากรรม 
เครื่องรับโทรศัพท์ นาฬิกา ป้ายประกาศ ฯลฯ) 
        2) ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดท าความสะอาดอีกครั้ง 
  ๔.๕ ห้องสุขภัณฑ์  และกระจกเงา 
        ๑) ล้างพื้นด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า 
        ๒) ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยน้ ายา 
        ๓) ท าความสะอาดกระจกเงาด้วยน้ ายาเช็ดกระจก 
        ๔) ท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า 
        ๕) ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายา 
        ๖) น าขยะในห้องน้ าไปทิ้งในที่ท่ีก าหนด 
        ๗) เติมสบู่เหลวส าหรับลา้งมือ     
  ๔.๖ โคมไฟ หลอดไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฝ้าเพดาน ผนังอาคาร 
        ๑) ท าความสะอาดพัดลมเพดาน พร้อมทั้งตะแกรงให้เรียบร้อย 
        ๒) ท าความสะอาดโคมไฟ และหลอดไฟให้ปราศจากคราบสกปรก 
        ๓) ปัดหยากไย่ และขจัดคราบสกปรกบนฝ้าเพดาน และผนังอาคาร 
  4.7 บริเวณรอบนอกอาคารทั้งหมด  
 1) ดูแล รดน้ าต้นไม้ภายใน-ภายนอกอาคาร อย่างน้อยวันละ 1 วัน/ครั้ง 
 2) ถอน ก าจัดวัชพืชต่าง ๆ ที่ขึ้นแซม 
 3) ตัดหญ้าและดูแลต้นไม้ให้อยู่ในสภาพสวยงาม 
                           4) พรวนดินรอบโคนต้นไม้ให้ร่วนซุยอยู่เสมอ 
  5) ใส่ปุ๋ยให้สนามหญ้าและต้นไม้ที่อยู่ในสวนภายนอกและภายในทั้งหมด 
 6) ดูแลเรือนเพาะช าและจัดเตรียมต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ส าหรับทดแทนต้นไม้ที่ 
หมดอายุ เหี่ยวเฉา ให้พร้อมไว้ใช้งานในสวนอาคารทั้งหมด และตามชั้นบนอาคารที่มีไม้ประดับ หน้าหอผู้ป่วย
อาคารศรีนครินทร์ บริเวณโถงชั้น ๑ บริเวณรอบนอกอาคารทุกอาคาร และกจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
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                          7) เก็บขยะ ใบไม้ ตัดแต่งต้นไม้ทุกขนาด โดยผู้รับจ้างต้องน าขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ทุกขนาดไปทิ้ง
นอกมหาวิทยาลัย  
 8) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะตกลงให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของทางราชการ 
     5. รายละเอียดการท าความสะอาด 
  5.๑ การท าความสะอาดประจ าวัน 
        ๑) เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
        ๒) ท าความสะอาดถังขยะ 
         ๓) ท าความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูหน้าต่าง และบานประตู หน้าต่างทุกบาน 
        ๔) ท าความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอ้ี และโซฟาส าหรับรับแขก โดยท าความสะอาด โต๊ะ 
เก้าอ้ี ที่บุด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้และลงน้ ายารักษา หนังแท้ หรือหนังเทียม 
        5) ท าความสะอาดโทรศัพท์ที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
        6) ท าความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี) 
        7) ท าความสะอาดห้องน้ า พื้นห้องน้ า กระจกช่องลม กระจกเงา และเครื่องสุขภัณฑ์    
หม้อนอน กระบอกปัสสาวะ ด้วยน้ ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุพร้อมทั้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค             
ดูแลใส่กระดาษช าระ สบู่เหลว ก้อนดับกลิ่นในห้องน้ าให้พร้อมตลอดเวลา 
        8) เช็ดและท าความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลง ส านักงานและบันไดหนีไฟ 
        9) รดน้ าต้นไม้พร้อมทั้งบ ารุงรักษา ไม้ประดับในส านักงาน 
        ๑0) ท าความสะอาด กระถางต้นไม้ และถาดรองรับน้ าตามระเบียงต่าง ๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ 
        ๑1) ท าความสะอาด ถังรองรับน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็น พร้อมเช็ดหรือปัดฝุ่นเครื่องท าน้ าเย็น
และขวดน้ า 
        ๑2) ท าความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง ทางเดิน 
        ๑3) ท าความสะอาดหน้าลิฟท์ ประตูลิฟท์ และภายในลิฟท์ 
        ๑4) รายงานสิ่งของช ารุดที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าช ารุด น้ าประปา
รั่ว และสิ่งอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 
        ๑5) ดูแลปิดน้ า ปิดไฟฟ้าและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเลิกงาน 
        ๑6) ดูแลไม้ประดับภายในอาคารเพื่อให้ดูสวยงาม 
        ๑7) บริเวณพ้ืนปูนให้กวาดเศษดิน เศษทราย ออกจากพ้ืนให้สะอาดอยู่เสมอ 
        ๑8) ท าความสะอาดอ่างล้างมือ อ่างล้างเครื่องมือ เสาน้ าเกลือ ล้างถังขยะในห้องผู้ป่วยและ 
ทุกพ้ืนที่ที่มีถังขยะ 
        19) ท าความสะอาดเตียงผู้ป่วยในที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ปัดหยักไย่ใต้
เตียง เช็ดฝุ่นละออง ขัดส่วนที่เป็นสแตนเลส เป็นต้น  
        ๒0) ท าลาย ต่อ/ แตน/ นก/ หนู/ แมลงสาบ ภายในอาคาร 
        ๒1) เช็ดขอบประตูที่ท าด้วยไม้  อลูมิเนียมตามท่ีต่าง ๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง 
        ๒2) เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งในอาคารและนอกอาคาร  ทั้งภายในและภายนอก 
 23) ปัดกวาด เศษขยะ เศษใบไม้ บริเวณลานจอดรถ และรอบอาคารทั้งหมด ตลอดจนดูแล 
รดน้ าต้นไม้พร้อมบ ารุงรักษาทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
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 24) เก็บขยะมูลฝอย บริเวณภายใน-ภายนอกอาคารให้สะอาด 
 25) รดน้ าต้นไม้ ที่ปลูกรอบอาคาร 
 26) ดูแลท าความสะอาดศาลพระพรหม รูปปั้นหล่อรมด า “ท่านผู้หญิงประภาศรี ก าลังเอก” 
และบริเวณโดยรอบ  
 ๒7) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  5.2 การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
        1) โรงพกัขยะ 
        2) อาคารห้องเก็บศพ 
        3) โรงพักขยะอันตราย 
        4) ห้องก าเนิดไฟฟ้า 
        5) ห้องปั๊มน้ า 
        6) ห้องเก็บถังออกซิเจน 
 7) ท าความสะอาดโรงจอดรถแต่ละอาคาร 
 8) ท าความสะอาดบริเวณทางเดินตลอดเส้นทางทั้งภายในอาคาร และบริเวณรอบนอก
อาคาร 
 
 5.3 การท าความสะอาดประจ าเดือน 
        ๑) ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
        2) ดูดฝุ่นผ้าม่านหน้าต่าง / มุ้งลวด และประตูทั่ว ๆ ไป 
        ๓) ท าความสะอาดพัดลมทุกชนิด พร้อมทั้งตะแกรงให้เรียบร้อย 
        ๔) ล้างแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศ 
 5) ตัด ตกแต่งต้นไม้ และสวนหย่อมบริเวณรอบนอกอาคารทั้งบ ารุงรักษาใส่ปุ๋ยให้สวยงาม 
 
  5.4 การท าความสะอาดทุก ๔ เดือน 
        ๑) ท าความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
        ๒) ขัดล้างถังน้ าดาดฟ้า 
        ๓) ขัดล้างระเบียง ตามพ้ืนที่ก าหนด 
        ๔) เช็ดกระจก ,ปัดกวาดหยากไย่ที่สูง 
        5) ซักผ้าม่านแผนกอุบัติอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยในทั้งหมดเฉพาะส่วนบริการผู้ป่วย 
 
  5.5 การท าความสะอาดทุก ๖ เดือน 
        ๑) ซักผ้าม่านทุกพ้ืนที ่ที่เหลือจาก ข้อ ๕.๔ (๕)  
        ๒) ล้างพื้น เคลือบเงา โดยใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว็กซ์ชนิดน้ า) 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน ประจ า ๔ เดือน และ
ประจ า ๖ เดือน โดยแนบมาพร้อมกับเอกสารการยื่นซองประกวดราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการประกวดราคาและใช้ประกอบการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป 

 /ค. ข้อก าหนด... 



 

1) .................................................. 2) .................................................. 3)..................................................  

4) .................................................. 5) .................................................. 6).................................................. 
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 ค. ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญญา 
     ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาการส่งมอบงานของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และส่งมอบงานทุก ๆ วันที่ ๒๕ ของเดือน โดยผู้รับจ้างต้องแนบ
เอกสารประกอบการส่งมอบงาน ดังนี้ 
     ๑. รายงานการท าความสะอาด  
  - ประจ าวัน  
  - ประจ าสัปดาห์  
  - ประจ าเดือน 
  - ประจ า ๔ เดือน  
  - ประจ า ๖ เดือน  
  - การท าความสะอาดเป็นครั้งคราวในเดือนนั้น ๆ (ถ้ามี) 
     ๒. รายงานน้ าหนักขยะติดเชื้อแยกตามหน่วยงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วน 
      ๓. รายงานบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงาน พร้อมบัตรลงเวลาปฏบิัติงาน 
     ๔. ส าเนาเอกสารการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม และสลิปเงินเดือนแกพ่นักงานทุกคน 
     ๕. เอกสารของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงให้แก่คณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ 
     ๖. เอกสารการตรวจรับอุปกรณ์ วัสดุ ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
     ๗. หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนด 
 
 ง. ผู้รับจ้างต้องจัดท าสวัสดิการให้แก่พนักงานท าความสะอาด ดังนี้ 
     ๑. ผู้รับจ้างต้องท าประกันสังคมให้กับพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนตาม พรบ.ประกันสังคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓ และจะต้องแสดงส าเนาเอกสารการท าประกันสังคมของพนักงานให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓๐ วัน 
(นับจากวันท าสัญญา) 
     ๒. ผู้รับจ้างต้องส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินการส่งเงินประกันสังคมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องต่อ 
ผู้ว่าจ้างทุกครั้งที่มีการน าเงินส่งประกันสังคม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ยกเว้น
เดือนแรกและเดือนสุดท้ายของสัญญา 
     ๓. ผู้รับจ้างต้องจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับลูกจ้างทุกคนโดยให้ลูกจ้างเป็นผู้ระบุผู้รับผลประโยชน์ 
และจะต้องแสดงหลักฐานให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓๐ วัน (นับจากวันท าสัญญา) หากไม่มาแสดงภายในเวลา
ดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญาในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ 
     ๔. การจัดหาเครื่องแบบ บัตรชื่อพนักงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับพนักงาน ผู้รับจ้างต้อง
ไม่คิดก าไรหรือประโยชน์อื่นใดกับพนักงานจากการด าเนินการดังกล่าว 
     ๕. ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมสลิปให้แก่พนักงานท าความสะอาด เดือนละ ๒ ครั้ง 
 
15. หมายเหตุ 
 15.1 คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุด หากพิจารณาเห็นว่าผู้เสนอราคา 
ไม่สามารถปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้ หรือผลงานไม่ผ่านการประเมินของคณะแพทยศาสตร์ 
 
 

/15.2 ให้ผู้เสนอราคา... 
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 15.2 ให้ผู้เสนอราคาจัดท าใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน โดยแสดงจ านวนพนักงาน อัตราเงินเดือน
วันที่จ่ายเงินเดือนแก่ลูกจ้างและอ่ืน ๆ 

16. คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ 
 1.  นายสรร   กลิ่นวิชิต   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 2.  นายสัญลักษณ์  จันทร์ประเสริฐ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ๒.  นางจินดาภรณ์   สุรเนตร  ต าแหน่ง  พยาบาลช านาญการพิเศษ 
 ๔.  นายอดุลย์   คร้ามสมบุญ  ต าแหน่ง  นักวิชาการโภชนาการ 
 ๕.  นางวลีพร   พิชาล ี   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 6.  นางสาวธิดาเนตร  หมื่นสขุพร  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
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