






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการท าความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จ านวน 26 คน .        
     ระยะเวลา 12 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562           . 
งาน           เคหะบรกิาร           กลุ่มงาน/ฝ่าย          บรหิารทัว่ไป            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท          5,304,0๐๐.00 บาท                                    . 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                  20 สิงหาคม 2561                               . 
    เป็นเงิน         5,304,0๐๐.00         บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)              -                   บาท 
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1    บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิสจ ากัด                                                                   . 
     4.2    บรัท มัดชา เซอร์วิส จ ากัด                                                                             .. 
     4.2                                                                                                                .. 
 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายสมศักดิ์          วงศานราธิบ      ต าแหน่ง    รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ           .                    
     5.2  นางไกรวี      ประภากร          ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          . 
                                                                      . ด้านการพยาบาล                            . 
     5.3  นางสาวอรสา      อัครวัชรางกูร      ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ         . 
                                                                      . ด้านการพยาบาล                            . 
     5.4  นางสาวอนงค์นาฎ   เอ่ียมสอาด       ต าแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ            . 
     5.5  นางอรนาถ            รุ่งเรือง            ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน             . 
 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา 
 
    (ลงชื่อ)                                            ประธานกรรมการ                              

           (  นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ  ) 
 

       (ลงชื่อ)                                          กรรมการ                              
          (     นางไกรรวี  ประภากร  ) 
                                                                                                 

       (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                            
          (          นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร         ) 
 

           (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                     
          (        นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด        ) 

                       
              (ลงชื่อ)                                              กรรมการ  

            (                 นางอรนาถ  รุง่เรือง            ) 
 



รายละเอียดการจ้างท าความสะอาดอาคาร 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

ปีงบประมาณ 2562 (จ านวน 26 คน) 
........................... 

 

1.  ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะด าเนินการจ้างท าความสะอาดอาคารต่างๆ ของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 256 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 25 61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 256 2 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงก าหนดขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR) เพ่ือการท าความ
สะอาดอาคารต่างๆ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สะอาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ โดยก าหนดขอบเขตของงาน 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ คุณสมบัติของผู้รับจ้าง พนักงานหรือคนท าความสะอาด ขั้นตอน 
วิธีการและเงื่อนไขในการท าความสะอาดให้เหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐาน และกฎหมาย ตลอดจนขั้นตอน
การจัดหาผู้รับจ้างท าความสะอาดเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
 ในข้อก าหนด นี้  
 “ข้อก าหนด” หมายความว่า ข้อก าหนดขอบเขตของงานจ้างท าความสะอาดอาคารของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 “สถาบัน”  หมายความว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของโรงพยาบาล ต าแหน่ง ต่างๆ 
เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติราชการ หรือประจ าที่อาคารที่ท าความสะอาด 
 “อาคาร” หมายความว่า อาคารต่างๆ ของโรงพยาบาลตามท่ีก าหนดหรือระบุตามข้อก าหนดนี้ให้ท า
ความสะอาดและให้หมายความรวมถึงวัสดุ และอุปกรณ์อันเป็นส่วนควบหรือส่วนประกอบของอาคาร หรือที่ใช้
ประจ าอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม โต๊ะ เก้าอ้ี ต้นไม้ หุ่นจ าลอง รูปภาพ ซึ่งเป็นของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติหรือเป็นส่วนกลางด้วย 
 “จ้าง” หมายความว่า การด าเนินการจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 “ผู้รับจ้าง” หมายความว่า ผู้รับจ้างท าความสะอาดอาคารของสถาบันฯและให้หมายความรวมถึงผู้เข้า
เสนอราคาเป็นผู้รับจ้างตามข้อก าหนดนี้ด้วย 
 “หัวหน้าผู้ควบคุม” หมายถึง พนักงานท าความสะอาดที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานกับ
พนักงานท าความสะอาดและสถาบันฯ 
 “พนักงาน” หมายความรวมถึงคนท าความสะอาดตามข้อก าหนดนี้ด้วย ซึ่งเป็นของผู้รับจ้าง 
2.  วัตถุประสงค ์
     2.1  เพ่ือสรรหาผู้รับจ้างที่มีความพร้อม และมีความช านาญเฉพาะด้านเข้ามาด าเนินการท าความสะอาดที่
มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด อันเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
     2.2  เพ่ือให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ลงทุน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจ้างบุคลากร เพ่ือให้ผู้รับจ้างบริการ
จัดการให้มีการบริการที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐานที่สถาบันฯ ก าหนดอันเกิดประโยชน์
ต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทางราชการ 
 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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3.  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
    3.1  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างด้านท าความสะอาด 
    3.2  มีประสบการณ์ด้านท าความสะอาดไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีส าเนาหนังสือรับรองผลงานประกอบกับ
ส าเนาคู่สัญญาจ้างในเรื่องเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่กรมการแพทย์ (สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ) เชื่อถือ 
      3.3  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเอง โดยมิต้องให้ผู้อื่นรับช่วง 
      3.4  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ได้รับค่าแรงและสวัสดิการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงานที่บัญญัติไว้ในปัจจุบัน หรือที่ใช้ในโอกาสต่อไป รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ก าหนดไว้พึ่งมีแก่
พนักงานโดยไม่มีสิทธิจะเรียกร้องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
      3.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการกระท าของพนักงานของผู้รับจ้างทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
     3.6  เอกสารใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว ด้านบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. หัวหน้าผู้ควบคุมงานและพนักงานท าความสะอาด 
     4.1 การสื่อสารหัวหน้าผู้ควบคุมงาน  จะต้องมีโทรศัพท์มือถือ  ส าหรับการสื่อสารในการปฏิบัติงานภายใน
สถาบันฯ เพ่ือความรวดเร็วในการประสานงาน 
     4.2 พนักงานท าความสะอาดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 4.2.๑ มีสัญชาติไทย โดยต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบุคคลต่างด้าวที่
มีใบอนุญาตขอเข้าท างานถูกต้องตามกฎหมาย 

4.2.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี – 60 ปี ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง โดยต้องแสดงเอกสารตาม 4.2.๑  
          4.2.๓ มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  และมี
สุขภาพจิตที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมีเอกสารใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม
ตรวจรับรองของรัฐบาลเท่านั้น 
 4.2.๔ มีความประพฤติดีและเรียบร้อย ไม่เสพหรือติดสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
หรือสารเสพติดทุกชนิด 
 4.2.๕ มีใบรับรองแสดงการได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการท าความสะอาด และรักษาความ
สะอาดที่ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ จากสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมด้านปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดงต่อ
คณะกรรมการในวันยื่นเอกสาร ทั้งผู้ปฏิบัติงานจริงหรือผู้ปฏิบัติงานส ารองเพ่ือทดแทน  โดยสามารถตรวจสอบ
หลักฐานพร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของสถาบันฯ โรงพยาบาลรับรองดังกล่าว 
 4.2.๖ ไม่เคยกระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือที่หนักกว่าจ าคุกเว้นแต่ 
เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
      4.3 จ านวนพนักงานต้องมีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแต่ละอาคาร สถานที่หรือ
จุดที่ปฏิบัติการแนบท้ายข้อก าหนดนี้ และต้องส่งรายชื่อพนักงานและหลักฐานของพนักงานทุกคนให้ฝุายพัสดุฯ 
ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน 
 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสะอาด )          (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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      4.4 พนักงานที่ท าความสะอาดหรือระหว่างท าความสะอาดต้อง 
 4.4.๑ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเครื่องแต่งกายหรือแบบฟอร์มสีเดียวกันทุกคน ตามที่ผู้รับจ้าง ฯ
แจ้งกับสถาบันฯ 
 4.4.๒ แขวนหรือติดบัตรแสดงตนที่ติดรูปถ่ายครึ่งตัวขนาด ๔x๖ เชนติเมตร ที่หน้าอกเสื้อตลอดเวลา 
 4.4.๓ ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานทุกคน และต้องตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ      
๑ ครั้ง โดยต้องน าหลักฐานการตรวจสุขภาพมาแสดง และมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมกับแผนการท า
ความสะอาดครั้งแรก หรือท่ีมีการเปลี่ยนพนักงานโดยให้ยื่นเอกสารที่ฝุายพัสดุฯ ก่อนการปฏิบัติงานทุกคน 
หากพบว่ามีการเจ็บปุวยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ
มาตรฐานการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ เช่น หยุดพักงานหรือเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน 
 4.4.๔ ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีกิริยา มารยาทสุภาพเรียบร้อย  ซื่อสัตย์ สุจริตและ
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการต่างๆ ของสถาบันฯ โดยอนุโลมด้วย 
 4.4.๕ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการของเสียและการรักษาความสะอาดภายในสถาบัน ฯ ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสถาบันฯ 
 4.4.๖ ใช้อุปกรณ์และเครื่องปูองกันความปลอดภัยที่จ าเป็นและเหมาะสม เช่น รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูก เอ๊ียมพลาสติกกันเปื้อนแบบเต็มตัว ถุงมือยางอย่างหนา ฯลฯ 
 4.4.๗ ใช้อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานในที่สูงหรืออันตรายตามกฎหมาย  หากได้รับอุบัติเหตุใด ๆ 
เกิดข้ึน สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 4.4.๘ ถ้ามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายละเอียด แต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้งานท า
ความสะอาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องจัดท างานนั้นให้ส าเร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 4.4.๙ ลงชื่อและวัน เวลา มาปฏิบัติงานในเอกสารหรือสมุดที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดเตรียมไว้ หรือ
ตามวิธีการอ่ืนใดที่สถาบันฯ ก าหนด และจะลงชื่อแทนกันไม่ได้ ให้ใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนด้วย 
 4.4.๑๐ รักษาความสามัคคีระหว่างพนักงานด้วยกันและกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ไม่กระท าการใดๆ 
อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อ น ร าคาญ เช่น พูดจาเสียงดังเกินเหตุ ทะเลาะวิวาทกัน หรือก่อกรณีพิพาทใดๆ 
โดยเฉพาะผู้ปุวย ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลทั่วไป 
 4.4.๑๑ สามารถและให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ปุวยหรือผู้มารับบริการ  ฯลฯ  เมื่อ
สอบถาม หรือขอความช่วยเหลือในการจะติดต่อกับสถาบันฯ ทั้งนี้ เฉพาะในเรื่องการติดต่อทั่วๆ ไป ไม่เก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล และจะเรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆ ไม่ได้จากผู้มาติดต่อ 
5.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

5.๑ อาคารที่ต้องท าความสะอาด ชื่อหรือจ านวนอาคาร การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ระยะเวลา วิธีการ ขั้นตอนและอ่ืนๆ ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดนี้ โดยเคร่งครัด 
ทั้งนี ้เว้นแต่จะมีรายละเอียดหรือขอบเขตของงานก าหนดเพิ่มเติมหรือเป็นอย่างอ่ืนเฉพาะอาคารนั้นๆ  

5.๒ ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวม พื้นท่ีเฉพาะ พื้นที่ภายใน พ้ืนที่ภายนอกทุกชั้น รวมทั้ง พื้นที่ชั้นดาดฟูา
หลังคาทางเชื่อมอาคาร กันสาดทางเชื่อมทุกอาคาร  คลินิกตรวจโรค ห้องพักผู้ปุวย ห้องอ่ืนๆ ห้องน้ าชาย-หญิง 
พ้ืนที่ทางเดิน ทางลาด ทางเชื่อม ลิฟต์โดยสาร  และพ้ืนที่เฉพาะ ดังต่อไปนี้ ด้วย 
 
 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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 5.๒.๑ พ้ืนซีเมนต์ พื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นหินขัด พื้นทรายล้าง และพ้ืนกระเบื้องยาง 
 5.๒.2 พ้ืนที่โถงทุกชั้น 

5.๒.3 ห้องประชุม ห้องเตรียมอาหาร ห้องพักวิทยากร และห้องเฉพาะอ่ืนๆ 
 5.๒.4 ห้องน้ า ห้องสุขา ผู้ปุวยชาย-หญิง  

5.๒.5 พ้ืนที่บริเวณดาดฟูา โดยต้องเก็บขยะมูลฝอยบริเวณท่อระบายทุกช่องด้วย 
 5.๒.6 พ้ืนที่ทางหนีไฟ ระเบียงอาคารและบันไดหนีไฟของอาคารแต่ละชั้น 
 5.๒.7 พ้ืน ผนังและอุปกรณ์ในห้องและหน้าห้องลิฟต์ 
 5.๒.8 ผนังห้อง ฝูาเพดาน ประตู และหน้าต่างทุกประเภท มุ้งลวด เหล็กดัด ราวผ้าม่าน 
 5.๒.9 กระจกผนัง และกระจกต่างๆ 
 5.๒.10 โต๊ะ เก้าอ้ีทุกประเภท ชุดรับแขกเฟอร์นิเจอร์ 
 5.๒.11 ส่วนประกอบหรือส่วนควบของอาคาร และที่ใช้ประจ าอาคาร เช่น เครื่องใช้/อุปกรณ์ต่างๆ 
ประจ าอาคารส านักงาน/หน่วยงาน พัดลมตั้งพ้ืน ติดเพดาน โคมไฟ หลอดไฟ เครื่องสุขภัณฑ์ รูปภาพ ปูาย
อักษรชื่อต่างๆ เครื่องปรับอากาศเฉพาะตัว เครื่องภายนอก พัดลมดูดอากาศ และช่องดูดลมเข้า-ออก ที่ผนัง
หรือฝูาเพดาน ตู้ดับเพลิง เครื่องดับเพลิงจุดต่างๆ เคาน์เตอร์และโต๊ะวางโทรศัพท์ ให้สะอาดตลอดเวลา 
 5.๒.12 บันได ราวบันได  
 5.๒.13 ท่อและรางระบายน้ า โดยต้องเก็บขยะมูลฝอยในบ่อและรางระบายน้ าด้วย 
 5.2.14 ปลั๊กและสวิทซ์ เปิด-ปิดไฟ 

5.3  ท าความสะอาดพ้ืนที่ ส่วนประกอบหรือส่วนควบของอาคาร และที่ใช้ประจ าอาคาร ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในวันท าการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้มาปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติปิดท าการ เดือนละ 2 ครั้ง 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ท าความสะอาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้  
 1.๑ ท าความสะอาด วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือตามวัน เวลา ท าการของ
สถาบันฯ ที่ก าหนดเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2) 
 1.๒ ท าความสะอาดโดยการ ล้าง เช็ด ถู ขัด หรือดูด ดูดฝุุนพ้ืน เครื่องใช้  ปลั๊กและสวิซท์เปิดปิดไฟ  
ครุภัณฑ์ต่างๆ เครื่องปรับอากาศเฉพาะภายนอก พัดลมดูดอากาศ และช่องดูดลมเข้าหรือช่องดูดลมออก 
เครื่องตกแต่งอาคาร หุ่นจ าลอง รูปภาพ และสิ่งอ านวยความสะอาดต่างๆ ให้ปราศจากฝุุน หยากไย่ ความ
สกปรก รอยเปรอะเปื้อนให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา โดยก่อนด าเนินการให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่
ประจ าห้อง 
 1.๓ ลิฟต์ ต้องท าความสะอาดภายในทุกวัน ดูแลให้สะอาดตลอดเวลา 
 1.๔ นอกจากการท าความสะอาดตาม 1.๒ แล้ว ต้องด าเนินการเพิ่มดังนี้ ด้วย 
  1.๔.๑ ส าหรับพื้นที่เฉพาะและส่วนประกอบดังรายการต่อไปนี้.- 

 ทางเดิน บันได ห้องโถง ลิฟต์โดยสาร และพ้ืนที่ก าหนดเฉพาะ ต้องลงน้ ายาขัดพ้ืนทั่วไปให้
สะอาด และเป็นเงาตลอดเวลา แต่ไม่ลื่น 

 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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  1.๔.๒ พ้ืนที่สกปรกหรือมีรอยขีด ต าหนิต่างๆ ไม่ว่าเกิดจากการใช้อาคารตามปกติ หรือมีการ
ย้ายครุภัณฑ์ ต้องใช้น้ ายาขัดพ้ืนหรือน้ ายาล้างขัดลอกออกก่อนการลงน้ ายาขัดลอกพ้ืนให้ใช้เครื่องขัดอย่าง
ทั่วถึง เช็ดให้แห้งตามกรรมวิธีที่เหมาะสม สะอาดทันท ีและตลอดเวลา 
  1.๔.๓ พ้ืนที่สกปรก  หากเป็นพื้นประเภทกระเบื้องเคลือบหรือไม่เคลือบ พื้นที่ห้องน้ า ห้อง
สุขา และสุขภัณฑ์ต่างๆ ล้างท าความสะอาด แล้วท าให้แห้ง โดยปราศจากสิ่งสกปรก ฝุุนละออง ใบไม้ เศษมูล
ฝอยและสิ่งต่างๆ เพ่ือให้สะอาดตลอดเวลา ในกรณีสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าส่วนกลางช ารุด  ให้แจ้งฝุายบริหาร
ทั่วไป/งานเคหะบริการ ทันท ี
  1.๔.๔ พ้ืนประเภทกระจก ทั้งภายในอาคาร ประตู หน้าต่างทุกชนิด ต้องเช็ดด้วยน้ ายาเช็ด
กระจก และเช็ดให้แห้งจนใสสะอาด ไม่มีต าหนิหรือรอยสัมผัสใดๆ 
  1 .๔.๕ ลิฟต์ ในกรณีขนย้ายมูลฝอย และผ้าเปื้อน เสร็จแล้วต้องท าความสะอาดลิฟต์ ตามท่ี
สถาบันฯ ก าหนดทันท ี

1.๔.๖ ดูแลและเก็บมูลฝอยบริเวณอาคารทุกชั้น  
 1 .๕ ท าความสะอาดพ้ืน ที่ปฏิบัติงาน ส านักงาน บริเวณโถงอาคาร พื้นที่ส่วนกลาง พร้อมเคลือบเงา 
และขัดด้วยเครื่องให้พ้ืนเป็นเงาแต่ไม่ลื่น 3 เดือนครั้ง ในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  
 1.๖ ตู้น้ าดื่ม 
               1.6.1 ท าความสะอาดตู้น้ าดื่มภายนอกทุกวันหรือเมื่อสกปรก 
      1.6.2 เติมน้ า/แก้วน้ า  
      1.6.3 ท าความสะอาดขวดใหม่ก่อนเปลี่ยนทุกครั้ง  
 1.7 รับ-ส่งผ้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละคลินิก 
 1.8 น าถุงพลาสติกใส่ในถังมูลฝอยตามจุดต่างๆ ให้ถูกต้องแต่ละประเภทที่ทางสถาบันฯ ก าหนดทุกวัน
หรือเมื่อบรรจุ ประมาณ ¾ ส่วน หรือเมื่อบรรจุประมาณ 2/3 ส่วนของถุงพลาสติกในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
ต้องเปลี่ยนทันที 
  1.8.๑ ถุงมูลฝอยที่จะท้ิงต้องบรรทุกในรถเข็นตามข้อก าหนดนี้ โดยขนไปทิ้งท่ี โรงพักขยะที่
ก าหนดด้านหลังอาคารด ารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
  1.8.๒ ถังมูลฝอยพร้อมฝาต้องล้างให้สะอาดทุกวันหลังรถขนขยะมาเก็บ และต้องน าไปวางไว้
ตามจุดเดมิทันที ในกรณีพ้ืนที่ส่วนกลาง  หากถังมูลฝอยหรือฝาช ารุด  ให้แจ้งงานเคหะบริการ ฝุายบริหารทั่วไป
ทันท ี
 1.9 การก าจัดฝุุนภายในอาคารและพ้ืนที่ทางเดินร่วม ต้องใช้ผ้าดันฝุุนแทนการกวาดด้วยไม้กวาด 
 1.10 ห้ามใช้ไม้กวาดในการกวาดพื้นโดยทั่วไปทั้งภายในและ บริเวณทางเดิน จะใช้ได้ในกรณีกวาด   
กองฝุุนที่ได้ใช้ไม้ดันฝุุนดันมากองรวมกันไว้ แล้วใช้ไม้กวาดกวาดเข้าท่ีตักผง (ชนิดมีฝาปิดมิดชิด) ส่วนนอก
อาคารพิจารณาตามความเหมาะสม 
 1.๑1 ต้องท าความสะอาดกระจกโดยทั่วไปทุกวัน และขัดพ้ืนที่ภายในและภายนอกพร้อมเคลือบมัน
ทุกชั้น (ท าความสะอาดใหญ่) หากด าเนินการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และหรือวันหยุดพิเศษอ่ืนๆ ต้องส่งแผนการ
ปฏิบัติงานแจ้งวัน เวลาที่จะปฏิบัติให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติทราบล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันท าความสะอาดไม่
น้อยกว่า ๗ วัน 
 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสะอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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 1.๑2 ในการท าความสะอาดในส่วนที่ไม่อาจจะท าได้ในวันท าการปกติ ต้องท าในวันหยุดราชการ      
วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ไม่มีคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  เช่น เก้าอ้ีนั่งรอตรวจ ห้องโถงพักรอการ
ตรวจโรค ห้องโถงรอรับยา ห้องสุขภัณฑ์ ต้องแจ้งให้ฝุายบริหารทั่วไปทราบล่วงหน้า  
 1.๑3 การลงน้ ายาเคลือบเงาดักฝุุนให้เช็ดถูทุกวัน และขัดด้วยเครื่องให้เป็นเงา แต่ไม่ลื่น ให้สะอาด 
 1.๑4 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในการท าความสะอาด เมื่อเสร็จแล้วต้อง ท าความสะอาด
ก่อนน าไปตากแห้ง และเก็บไว้ในที่ที่ก าหนดตามข้อก าหนดนี้ทันที ห้ามใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และผ้า
ของสถาบันฯ มาท าความสะอาด หากพบบริษัทฯ จะต้องถูกปรับชิ้นละ 10๐.-บาทต่อครั้ง 
6. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
     6.๑ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับการท าความสะอาด ต้องมีความเหมาะสมกับงานอาคารที่
ต้องปฏิบัติ และต้องจัดหาให้เพียงพอใช้งานได้ตลอดเวลาทุกวัน โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  6.๑.๑ พาหนะส าหรับปฏิบัติกิจกรรมการรักษาความสะอาด 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถเข็นส าหรับบรรจุอุปกรณ์ท าความสะอาดที่สามารถเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่างมิดชิดเรียบร้อย และต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ท าความสะอาดเท่านั้น ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 
๗๐xยาว ๑๐๐ xสูง ๑๐๐ ซม.ท า วัสดุผิวเรียบทึบ ตามตัวอย่างของสถาบันฯ ที่แนบให้เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างน้อย 2 คัน หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องน ารูปแบบรายละเอียดของรถเข็นมาให้คณะกรรมการ
ก าหนดรายละเอียดตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบ 
  (ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถเข็นส าหรับขนถุงมูลฝอย ติดเชื้อ ไปทิ้ง ท า ด้วยวัสดุผิวเรียบทึบ      
มีฝาปิดมิดชิด และให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีข้อความสีแดงเขียนติดข้างตัวรถในขนาดท่ีสามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนทั้ง ๒ ด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น” 
  (ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถเข็นส าหรับขนถุงมูลฝอยทั่วไปไปทิ้ง ท าด้วยวัสดุผิวเรียบทึบ  มีฝา
ปิดมิดชิด และให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 6.๑.๒ ไม้ม๊อบ ผ้าม๊อบ ผ้าดันฝุุน ให้มีขนาดเหมาะสมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่คับแคบไม่สามารถใช้ไม้ม๊อบ 
ผ้าม๊อบ ผ้าดันฝุุน ที่มีขนาดใหญ่ได้สะดวก 
 6 .๑.๓ กระบอกฉีดน้ ายา  
 6.๑.๔ ไมก้รีดน้ า ไม้กวาดสนาม 
 6.๑.๕ ภาชนะส าหรับตักมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด และสามารถปิดเปิดได้เองขณะใช้งาน 
 6.๑.๖ ถังม๊อบน้ าส าหรับผ้าถูพ้ืน ที่มีท่ีรีดน้ าได้ 
 6.๑.๗ ถุงพลาสติกส าหรับใส่มูลฝอย ดังนี้ 
  - สีด า   ใส่มูลฝอยทั่วไป 
  - สีแดง   ใส่มูลฝอยติดเชื้อ (มีตราสัญลักษณ์และชื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วย) 
  - สีเหลือง ใส่มูลฝอยอันตราย  
  - สีม่วง  ใส่มูลฝอย เคมีบ าบัด 
  - สีเขียว   ใส่มูลฝอยรีไซเคิล 
 
 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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  ทั้งนี้ ต้องมีขนาด ให้สอดคล้องกับถังขยะของ สถาบันฯ ที่มีอยู่ มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีก
ขาดง่าย สามารถบรรจุของเหลวได้ไม่รั่วซึม และมีตราหรือสัญลักษณ์ตามกฎหมาย โดยขอดูตัวอย่างได้ที่      
ฝุายพัสดุและบ ารุงรักษา ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 6.๑.๘  เชือกฟาง 
 6.๑.๙  เครื่องขัดพ้ืน เครื่องดูดฝุุน 
 6.๑.๑๐ เครื่องและอุปกรณ์ท าความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ 
 6.๑.๑๑ อ่ืนๆ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการท าความสะอาด 
 6.๑.๑๒ สติ๊กเกอร์ส าหรับติดข้างถุงขยะขนาดไม่น้อยกว่า ๕ x๙ เซนติเมตร ใช้ส าหรับเขียนชื่อระบุ
หน่วยงาน 
 6.1.13 น้ ายาท าความสะอาดพ้ืนและห้องน้ าตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันที่สถาบันฯ 
ก าหนด (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
 6.1.14 อุปกรณ์ท าความสะอาด เมื่อขยะหกตกแตก  แขวนไว้ที่รถแยกเป็นช่อง และหยิบใช้สะดวก
ได้แก่ ที่คีบเศษแก้ว ถุงขยะติดเชื้อ กระป๋องใส่เศษแก้ว เชือกฟางรัดถุงขยะ กระดาษซับน้ า ถุงมือ ขวดน้ าเปล่า 
น้ ายาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานและสถาบันฯ ก าหนด ที่ตักผงแบบมือจับ เจลล้างมือ 
     6.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตามข้อ ๔.๑ ถ้ามีการก าหนดมาตรฐานตามกฎหมายต้องใช้ตามที่มี
มาตรฐานนั้นๆ โดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 
 6.๒.๑ น้ ายาล้างพ้ืน ลอกแวกซ์ เคลือบเงาพ้ืน ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือได้รับการรับรองวัตถุอันตรายประเภทสอง (วอส.) แล้วแต่กรณี 
 6.๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายหรือวัตถุมีพิษ ต้องได้รับอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือ
ครอบครองตามกฎหมายด้วย 
 6.๒.๓ วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานชั้นดีที่สุดที่มีจ าหน่ายในปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือต าหนิ
ใดๆ กับอาคาร   โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้กับพ้ืน  เมื่อล้างพื้นลอกแวกซ์ ลงน้ ายาเคลือบเงาแล้วพ้ืนต้องเป็นเงา        
แต่ไม่ลื่น หรือไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ปุวย เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลทั่วไป 
 6.๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ หากมีการแจ้งหรือแสดงรายละเอียดในการเสนอราคา
ตามข้อก าหนดนี้ ต้องใช้ตามที่แจ้งเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุผลหรือความจ าเป็น เช่น เลิกการผลิตหรือไม่มีจ าหน่าย
แล้ว โดยต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันฯ ก่อนใช้ 
 6.๒.๕ กระแสไฟฟูา และน้ าที่ใช้ท าความสะอาด   สถาบันฯ จะจัดและอ านวยความสะดวกให้เท่าที่
จ าเป็นและเหมาะสม โดยต้องแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อน  

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการท าความสะอาดเฉพาะตามเอกสารหมายเลข ๑,  ๒ และ ๓ แนบท้ายข้อก าหนดนี้ โดย
ต้องท าความสะอาดทั้งตามข้อก าหนดนี้โดยเคร่งครัด 
7. การตรวจสอบและรายงาน 
     7.1 ในระหว่างท าความสะอาด พนักงานต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่
เป็นส่วนควบของอาคารหรือท่ีใช้ประจ าอาคารทุกวัน เช่น สวิตซ์ไฟฟูา พัดลมต่างๆ ก๊อกน้ า ท่อประปา  ในส่วน
ที่ไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะก่อนออกจากพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเวลา ๑๖.๐๐ น.   
 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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     7.๓ ในการท าความสะอาดของพนักงาน ถ้าพบหรือกระท าการใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ก๊อกน้ า ท่อประปา ให้รีบรายงานฝุายบริหารทั่วไป ทราบทันที และต้องรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรหลังจากรายงานด้วยวาจาแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อครบ ๓ ครั้ง บริษัทต้องเปลี่ยนพนักงานท า
ความสะอาดให้สถาบันฯ ใหม่ภายใน 3 วันท าการ 
8. การจ้างท าความสะอาด 
    8.๑ ผู้ที่จะเป็นผู้รับจ้างท าความสะอาด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และต้องด าเนินการ
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการจ้างท าความสะอาดอาคาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    8.๒ ในการเสนอราคานอกจากจะต้องด าเนินการตามข้อ 8.๑ ทุกประการแล้ว ต้องด าเนินการตามที่ก าหนด
ในข้อก าหนดนี้ด้วย คือ 
 8.๒.๑ ระบุชื่อ แหล่งผลิตหรือประเทศท่ีผลิตวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด โดยระบุเลขที่มาตรฐานต่างๆ 
ตาม 6.๒.๑ หรือตามท่ีก าหนดดังนี้.- 

 
ล าดับ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ มอก./มผช./อย./วอส. 

๑. น้ ายาล้างพ้ืน  เช่น มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรือ วอส.
๒๙๒/๒๕๕๒ หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ 
หรือ วอส.๘๘/๒๕๔๘ หรือ วอส.๔๙๓/
๒๕๕๐ วอส.๕๑๐/๒๕๕๓ 

๒. น้ ายาถูพ้ืนประจ าวัน  เช่น มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรือ วอส.
๒๙๒/๒๕๕๒ หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ 
หรือ วอส.๘๘/๒๕๔๘ หรือ วอส.๔๙๓/
๒๕๕๐วอส.๕๑๐/๒๕๕๓ 

๓. น้ ายาลอกแว็กซ์  เช่น มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรือ วอส.
๙๐๓/๒๕๔๕ หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ 
หรือ วอส.๔๙๓/๒๕๔๐ หรือ วอส.๕๑๒/
๒๕๔๗ 

๔. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน  เช่น มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรือ วอส.๕๗/
๒๕๔๘ หรือ ๑๓๗/๒๕๔๐ 

 
 

(ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 
                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )                  (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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ล าดับ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ มอก./มผช./อย./วอส. 

๕. น้ ายาก าจัดคราบสนิมและ
ตะกอนในห้องน้ า 

 เช่น มอก.๓๒๙/๒๕๔๒ หรือ วอส.๒๙๙/
๒๕๕๑ หรือ วอส.๓๒๔/๒๕๔๒ 

6. น้ ายาเช็ดกระจก  เช่น มอก.๑๙๙๐/๒๕๔๓ หรือ วอส.
๒๓๙/๒๕๔๗ หรือ วอส.๒๒๘/๒๕๔๗ 
หรือ วอส.๒๙๑/๒๕๔๐ หรือ วอส.๔/
๒๕๔๓ หรือ วอส.๕๒๔/๒๕๔๙ หรือ 
มผช.๕๕๙/๒๕๔๗ 

7. น้ ายาขัดอลูมิเนียม สแตน
เลสและโครเมี่ยม 

 เช่น มอก.๑๐๓๕/๒๕๓๔ หรือผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการรับรองจาก อย.หรือ วอส. 

8. สารซักล้าง (ผงซักฟอก)  เช่น วอส.๑๔๖๒/๒๕๕๔ วอส.๒๒๔/
๒๕๕๔ หรือ วอส.๒๑๖/๒๕๕๓  หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก อย.หรือ 
วอส. 

9. น้ ายาซักพรม น้ ายา แชมพู 
หรือสเปรย์ 

 เช่น วอส.๒๒๔/๒๕๔๔ หรือ วอส.๒๑๖/
๒๕๕๓ 

10. สบู่เหลวล้างมือ  ใช้ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด 
11. ยาดับกลิ่นก้อน  วอส.หรือใบรับแจ้งจากส านัก

คณะกรรมการอาหารและยา 
    

หมายเหตุ: ๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารยืนยันน้ ายาที่ใช้ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้ามใช้ท า
ความสะอาด หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ยืนยัน
ว่าไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้ามมีในน้ ายาท าความสะอาด ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสารด้วย 
  ๒. ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมาย  หรือใช้ปากกาเน้นค า หรือติดสลิปยื่นให้เห็นเด่นชัดใน 
แคตตาล็อค หรือรายละเอียดของน้ ายาแต่ละตัวที่ได้ผ่าน อย.มอก.วอส. หรือ มผช.  หรือผลิตภัณฑ์โรงพยาบาล
รัฐบาลที่เชื่อถือได้ หรือผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างชัดเจนในวันยื่นเอกสารด้วย 
 8.๒.๒ ดูสถานที่ ส ารวจตรวจสอบสถานที่และค านวณงานจากสภาพพ้ืนที่จริงของอาคาร 
 8.๒.๓ เสนอราคาต่อหน่วย คือ ราคาค่าจ้างท าความสะอาดทั้งหมดต่อหน่วยตารางเมตร ทุกช่วงเวลา ๑ เดือน 
     8.๓ การจ่ายค่าจ้างท าความสะอาด สถาบันฯ จะจ่ายเป็นงวดเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง เมื่อได้ส่งมอบและ
สถาบันฯ ได้ตรวจรับถูกต้องตามสัญญา 
     8.๔ ระยะเวลาจ้างตามข้อก าหนดนี้มีระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25 61 สิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕62  
     8.๕ ยื่นแผนการจัดอัตราก าลังคนที่ท าความสะอาดส าหรับพื้นที่แต่ละจุด และแต่ละอาคารโดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น จ านวน หัวหน้าพนักงาน จ านวนพนักงาน ตามคุณสมบัติต่างๆ ตามข้อก าหนดนี้ให้
สถาบันฯ ในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
 

      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 
                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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9. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    9.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน สัปดาห์ เดือน ๓ เดือน และ ๖ เดือน ให้สถาบัน ฯ 
และผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ชุด โดยต้องยื่นล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการปฏิบัติตามแผนไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน แผนการปฏิบัติงานตามวรรคก่อน หากผู้รับจ้างมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้ง
และส่งแผนดังกล่าว ให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สถาบันฯ  มีสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ 
โดยการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเช่นเดียวกัน โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามท่ีปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้น      
ทุกประการ 
    9.๒ ผู้รับจ้างต้องน าแผนการปฏิบัติตาม ๘.๑ ไปติด ณ สถานที่ท่ีจะปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบการท าความสะอาดห้องน้ า ต้องตรวจสอบตาม
แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องน้ าประจ าวันที่สถาบันฯ เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
และต่อเนื่อง 
     9.๓ ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานประจ าสถาบันฯ จ านวน 1 คน เพื่อท าหน้าที่ควบคุมพนักงานและประสานงาน
ระหว่างสถาบันฯ กับบริษัท ในนามหรือผู้แทนผู้รับจ้าง และต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่า ม.๓ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการท าความสะอาดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสามารถควบคุมก ากับและบริหารจัดการพนักงานได้ 
     9.๔ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้สถาบันฯ ควบคุม ก ากับและดูแล สั่งการพนักงานทุกต าแหน่งหน้าที่ เพื่อให้
งานท าความสะอาดเป็นไป และถูกต้องตามสัญญาหรือขอบเขตของงานตามข้อก าหนดนี้โดยพนักงานต้อง
ปฏิบัติตามทันท ี
     9.๕ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อการช ารุด เสียหาย การสูญหายที่เกิดข้ึนกับอาคาร อุปกรณ์หรือส่วนควบอาคาร 
หรือทรัพย์สินของสถาบันฯ อันเนื่องจากการกระท าของพนักงานหรือผู้รับจ้าง รวมตลอดถึงการท าผิดกฎหมาย 
เช่น ขโมยทรัพย์สินของสถาบันฯ เจ้าหน้าที่ ผู้ปุวยหรือผู้มารับบริการ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ โดยต้องรับผิดชอบ
ร่วมหรือแทนพนักงานทุกกรณ ี
    9.๖ ผู้รับจ้างต้องควบคุม ก ากับและดูแลการปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นตามสัญญาจ้าง และตามข้อก าหนดนี้โดย
เคร่งครัด และตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องจ านวนพนักงาน และการท าความสะอาดแต่ละอาคาร หรืออาคาร
ที่ก าหนดเฉพาะ หากมีจ านวนไม่ครบ ผู้รับจ้างหรือหัวหน้าพนักงานต้องแจ้งสถาบันฯ และจัดพนักงานอ่ืนหรือ
คนใหม่มาท าความสะอาดแทนทันทีอย่างช้าไม่เกิน 09.๐๐ น. ของวันที่ขาด ส่วนเวลาที่พนักงานยังมาไม่ถึง ให้
หัวหน้าพนักงานต้องปฏิบัติงานแทนก่อน  โดยให้หัวหน้าควบคุมงานท าหนังสือแจ้งฝุายพัสดุ ฯไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้น มิฉะนั้น ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ ดังนี้ 
 (ก) ปรับโดยการคิดค านวณจากอัตราค่าแรงงานข้ันต่ าของผู้ที่ขาดงานตามที่กฎหมายก าหนดในปัจจุบัน 
 (ข) ปรับโดยการหักค่าจ้าง ตามสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐. 05  ของวงเงินจ้างตามสัญญาแต่                         
ต้องไม่ต่ ากว่า ๑๐๐.-บาท 
     กรณีพนักงานมาสายเกิน 15 นาทีขึ้นไปให้หักเงิน 50 บาท โดยหักเงิน 1 ชั่วโมงละ 100 บาท  
ส่วนเศษตั้งแต่ 30 นาที ให้ปัดเป็น 1 ชั่วโมง 
 (ค) ห้ามใช้อุปกรณ์ของโรงพยาบาลในการท าความสะอาด เช่น การน าผ้าต่างๆ ของผู้ปุวยมา                         
ใช้ท าความสะอาด เป็นต้น หากน ามาใช้ปรับโดยหักค่าจ้าง ชิ้นละ 50 บาท 
      ทั้งนี้ โดยมีสิทธิค านวณและหักจากเงินค่าจ้างงวดเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างตามสัญญา 
 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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      9.๗ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างน าหลักฐานการจัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้มาตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยวัสดุประเภทน้ ายาต่างๆ หากไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดนี้ และไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ ก่อน สถาบันฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) และหรือบอกเลิก
สัญญาก็ได ้
     9.8 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ได้รับค่าแรงงาน และสวัสดิการตามกฎหมายว่าด้วย
คุ้มครองแรงงาน ทั้งปัจจุบันและอนาคต  หรือที่จะใช้ในโอกาสต่อไป รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หาก      
ผู้รับจ้างต้องมีภาระเพ่ิมข้ึนด้วยเหตุใดๆ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกจากสถาบันฯ  
     9.9 สถาบันฯ มีสิทธิที่จะประเมินผลการท างานของผู้รับจ้าง การปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด 
ตลอดเวลาและทุกเดือน หากปรากฏว่ามีการปฏิบัติผิดหรือฝุาฝืนสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ  หรือผลงานไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ สถาบันฯ มีสิทธิที่จะสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา  พร้อมเรียกค่าใช้จ่ายและ
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หรือจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ โดยสถาบันฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
     

           คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้าง 
 

 (ลงชื่อ) ................................................................ ประธานกรรมการ  
                             (         นาย สมศักดิ์    วงศานราธิบ   )  

 (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ  
                                       (           นางไกรรวี    ประภากร )  

                               (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ  
                                       (       นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร     )                                           

                               (ลงชื่อ) ................................................................ กรรมการ                       
                                       (      นางสาวอนงค์นาฎ   เอ่ียมสอาด    )                                

                               (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ              
                                       (            นางอรนาถ   รุ่งเรือง    )                             
           อนุมัติ 

                                                      
 
 
         (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
                                                                             ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 

 
 
 
 
 
 



                 เอกสารหมายเลข ๑ 
รายละเอียดเฉพาะการท าความสะอาดอาคารด ารงนิราดูร 

แนบท้ายข้อก าหนดขอบเขตของงานจ้างท าความสะอาดอาคาร  
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

.................................. 
 การท าความสะอาดเฉพาะ การท าความสะอาดอาคารด ารงนิราดูร  มีรายละเอียด ดังนี้  

๑. พื้นที่ส่วนรวม มีรายการ ดังนี้.- 
- ขัดลิฟท์ (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- ขัดพ้ืนที่ส่วนกลาง (3 เดือนครั้ง) 
- ขัดพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน (3 เดือนครั้ง) 
- ท าความสะอาดพัดลม ปูายอักษรชื่อต่างๆ พัดลมดูดอากาศ ให้สะอาดตลอดเวลา 

๒. พื้นที่ภายในส านักงาน มีรายการ ดังนี้ 
   ชั้น 1  แม่บ้าน จ านวน 5 คน 
  - คลินิกมะเร็งนรีเวช  
    - คลินิกคัดกรองผู้ปุวยนอก 
  - เวชระเบียน  
  - คลินิกศัลยกรรมเต้านม  
  - ห้องการเงิน 
    - ทางลาดหน้าอาคารด ารงนิราดูร 
    - โถงหน้าอาคารด ารงนิราดูร 
    - เช็ดเก้าอ้ีนั่งทุกชั้นหน้าห้องตรวจ และบริเวณโถง 
    - ภายในห้องลิฟท ์ทุกวัน 
    - กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
    - ห้องสุขาชาย-หญิง 
    - บันไดทางข้ึน-ลง 
    - กลุ่มงานเภสัชกรรม-ศูนย์เปล 
  - บริเวณส่วนกลาง ชั้น 1 ทางเดินเชื่อมอาคารด ารงนิราดูร อาคารวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง  
  - ท าความสะอาดพัดลม  
   ชั้น 2 แม่บ้าน จ านวน 3 คน 
 - ส านักงานผู้ปุวยนอก 
 - ห้องตรวจ 1 – 5 
 - ห้องเจาะเลือด  
 - ห้องตรวจ EKG 1-2 
 - คลินิก URO / URO Admission 
 - ห้องเอกซเรย์  

- กลุ่มงานเคมีบ าบัด 
 
      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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  - กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  - คลินิกระบบทางเดินอาหาร 
  - ห้องสุขาชาย – หญิง 
    - เช็ดเก้าอ้ีนั่งทุกชั้นหน้าห้องตรวจ และบริเวณโถง 
  - บันไดทางข้ึน -ลง 
    - ทางเชื่อมต่ออาคารวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง 
  - ท าความสะอาดพัดลม  
  ชั้น 3 แม่บ้าน  จ านวน 2 คน 
  - ห้องสุขาชาย – หญิง 
    - เช็ดเก้าอ้ีนั่งทุกชั้นหน้าห้องตรวจ และบริเวณโถง 
  - บันไดทางข้ึน -ลง 
    - กลุ่มงานพยาธิวิทยา 
    - คลินิกโสต ศอ นาสิก 
    - ท าความสะอาดพัดลม 
   ชั้น 5 แม่บ้าน จ านวน 1 คน   
 - ส านักงานฝุายพัสดุบ ารุงรักษา ฝุายการเงินและบัญชี ฝุายทรัพยากรบุคคล โถงห้องประชุม  
   - ห้องสุขา ทางเชื่อมต่ออาคารวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง 
  บริเวณส่วนกลาง  พนักงานชาย 3 คน  
    - ท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารด ารงนิราดูร อาคารวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง บันไดหนีไฟ    

ศาลพระภูมิ ขนย้ายโต๊ะห้องประชุม ขนย้ายสิ่งของ ตัดแต่งก่ิงไม้ 
    - ท าความสะอาดโรงพักขยะ เก็บ/ขนขยะ ท่อและรางระบายน้ า บริการเติมน้ าประจ าตู้น้ า  
    - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

3. จ านวนพนักงาน 
 จ านวนพนักงานต่อวัน ดังนี้ 
 (ก) หัวหน้าพนักงานท าความสะอาดและประสานงาน เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. จ านวน ๑ คน 
 (ข) พนักงานท าความสะอาด เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น.   จ านวน 11 คน 
 (ค) พนักงานท าความสะอาดชาย เวลา 06.00 –16.00 น.   จ านวน 3 คน 
 3.1 กรณีที่พนักงานท าความสะอาดไม่มาท างานหรือขาดงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดใหม่
ทดแทนให้ทันการณ์ โดยผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังนี้.- 
 -กรณีพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติล่าช้าหรือกลับก่อนเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้สถาบันฯ หักเงินค่าจ้างท่ี
จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานคร และยินยอมให้สถาบันฯ ปรับเป็นรายวัน
ในอัตรา ๐.05 ของราคาท่ีตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท 
 3.2 ถ้ามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายละเอียด แต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้งานท าความ
สะอาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องจัดท างานนั้นให้ส าเร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ๆ ทั้งสิ้น 
     4. สถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ คือ บริเวณห้องเก็บของ ชั้น 1 และห้องที่จัดเตรียมในแต่ละชั้น 
     5. อ่ืนๆ (ถ้ามี) ตามท่ีสถาบันฯ จะก าหนดตามความจ าเป็น เหมาะสมและตามสถานการณ์ 
 

      (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 
                       (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
(     นางไกรรวี   ประภากร     )       (  นาง สาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

  (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ       (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
 ( นาง สาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )        (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 



                                                                                               เอกสารหมายเลข ๒ 
รายละเอียดเฉพาะการท าความสะอาดอาคารวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง   

แนบท้ายข้อก าหนดขอบเขตของงานจ้างท าความสะอาด  
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕62 

.............................................. 
 การท าความสะอาดเฉพาะ การท าความสะอาดอาคาร วิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง ส านักงานซ่อมบ ารุง 
ส านักงานเคหะบริการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. พ้ืนที่ส่วนรวมและภายในส านักงานมีรายการ ดังนี้.- 
- บันไดหนีไฟ 
- ขัดลิฟท์ทุกตัว (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- ขัดพ้ืนที่ส่วนกลาง (3 เดือนครั้ง) 
- ขัดพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน (3 เดือนครั้ง) 
- ขัดพ้ืนที่ศูนย์บริหารยาเคมีบ าบัด (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- โรงพักขยะ ศาลพระภูมิ บริเวณระเบียง ชั้น 2 ดาดฟูา ชั้น 6 ชั้น 10 
- ท าความสะอาดพัดลม ปูายอักษรชื่อต่างๆ พัดลมดูดอากาศ ให้สะอาดตลอดเวลา 
- บริเวณภายนอกอาคารทั้งหมด 

   ชั้น 1  แม่บ้าน จ านวน 4 คน 
  - งานรังสีระยะใกล้  
  - คลินิก A 24 – A 28  
    - โถงหน้าอาคารวิเคราะห์บ าบัดโรคมะเร็ง 
    - มูลินิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
    - ภายในห้องลิฟท ์ทุกวัน 
    - เช็ดกระจกร้านสวัสดิการ 
    - ห้องสุขาชาย-หญิง 
    - บันไดทางข้ึน-ลง 
  - ส านักงานซ่อมบ ารุง งานเคหะบริการ และงานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย   
  - ห้องสุขาชาย – หญิง และบริเวณโดยรอบ 
  - ห้องเก็บถังน้ า  
  - กลุ่มงานโภชนศาสตร์  (ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ – อาทิตย์) 
 ชั้น 2   แม่บ้าน จ านวน 1 คน 
  - งานเคมีบ าบัด B10/1 
  - ห้องสุขาชาย-หญิง 
    - บันไดทางข้ึน-ลง 
    - ท าความสะอาดพัดลม  
 
 

       (ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 
                                (    นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ    ) 
 

   (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ        (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ 
        (     นางไกรรวี   ประภากร     )            (  นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

   (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
        ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )            (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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 ชั้น 3 แม่บ้าน จ านวน 2 คน 
   - ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 
 - ห้องผ่าตัด   
 - บริเวณส่วนกลาง ระเบียง ชั้น 3  
 - บันไดข้ึน – ลง และบริเวณส่วนกลาง 
  - เช็ดเก้าอ้ีนั่งทุกชั้นหน้าห้องตรวจ และบริเวณโถง 
 ชั้น 4 แม่บ้าน จ านวน 2 คน  
   - หอผู้ปุวย ชั้น 4/ ไอซียู (ชาย) 
   - กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (หญิง) 
 - ส านักงานแพทย์ ห้องจ่ายยาผู้ปุวยใน ห้องเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์  
   - บริเวณส่วนกลางพร้อมทางข้ึนลงบันได ชั้น 4 ลง ชั้น 3 
   - ห้องสุขา ชายหญิง 
 ชั้น 5 แม่บ้าน จ านวน 1 คน 
 - ศูนย์บริหารยาเคมีบ าบัด ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. 
 ชั้น 8   หอผู้ปุวยพิเศษ 
   เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. 
   - ล้างห้องน้ าผู้ปุวย ระเบียงห้อง จ านวน 30 ห้อง 
 - ท าความสะอาดใหญ่ร่วมกับพนักงานท าความสะอาดของสถาบันฯ (ผู้ปุวยกลับบ้าน)  
อาคารสันทนาการ  จ านวน 1 คน 
   - ห้องสมุด ชั้น 2 / บันไดข้ึน – ลง 
   - ห้องประชุม /บริเวณระเบียงรอบนอกส่วนกลาง 
   - ห้องสุขา  

 ๒. จ านวนพนักงาน  
 จ านวนพนักงานต่อวัน ดังนี้  
  - พนักงานท าความสะอาดหญิง เวลา ๐๖.๐๐ - 16.๐๐ น. จ านวน  8 คน 
  - พนักงานท าความสะอาดหญิง เวลา ๐๖.๐๐ - 16.๐๐ น. จ านวน  1 คน (จันทร์ – อาทิตย์) 
  - พนักงานท าความสะอาดชาย เวลา 06.00 – 16.00 น.   จ านวน  1 คน  
  - พนักงานท าความสะอาด เวลา 06.00 – 20.00 น.  จ านวน  1 คน 
 จัดหาสบู่เหลว และการบูร หรือพิมเสน หรือตะไคร้หอม หรือมะกรูด พร้อมอุปกรณ์ส าหรับใส่ในห้องน้ าทุกห้อง
ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยแต่ละที่ในปริมาณที่เหมาะสม 
 ทั้งนี้ ต้องจัดให้พนักงานดังกล่าวท าความสะอาดตามความเหมาะสมกับอาคารสถานที่และโดยเฉพาะที่อาคาร 
ดังนี้ 
 ๒. 1 กรณีที่พนักงานท าความสะอาดไม่มาท างานหรือขาดงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหา พนักงานท าความสะอาดใหม่
ทดแทนภายในเวลา 09.00 น. และจะต้องปรับตามจ านวนชั่วโมงท่ีขาดโดยผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนี้ 
 
 

(ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 
                                (    นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ    ) 
 

   (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ        (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ 
        (     นางไกรรวี   ประภากร     )            (  นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

   (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
        ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )            (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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 ๒. 2 กรณีพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานล่าช้าหรือกลับก่อนเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้สถาบันฯ หักเงิน
ค่าจ้างท่ีจะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครและยินยอมให้โรงพยาบาลปรับ
เป็นรายวันในอัตรา ๐.05 ของราคาท่ีตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท 
 2.3 ถ้ามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายละเอียด แต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้งานท าความ
สะอาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องจัดท างานนั้นให้ส าเร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ๆ ทั้งสิ้น 
     ๓. สถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ คือ บริเวณห้องเก็บของ ชั้น 1  
     ๔. อ่ืนๆ (ถ้ามี) ตามท่ีสถาบันฯ จะก าหนดตามความจ าเป็น เหมาะสมและตามสถานการณ์ 

 
------------------------------------------------ 

 
ปริมาณการใช้ถุงขยะ ต่อเดือน 
1. ถุงขยะสีด า  ขนาด 15 x24  จ านวน  70  กิโลกรัม  
2. ถุงขยะสีด า  ขนาด 22 x36  จ านวน  50  กิโลกรัม 
3. ถุงขยะสีแดง  ขนาด 15 x24  จ านวน  70  กิโลกรัม 
4. ถุงขยะสีแดง  ขนาด 22 x36  จ านวน  50  กิโลกรัม 
5. ถุงขยะสีเขียว  ขนาด 15 x24  จ านวน  10  กิโลกรัม 
6. ถุงขยะสีเขียว  ขนาด 22 x36  จ านวน  10  กิโลกรัม 
7. ถุงขยะสีเหลือง ขนาด 15 x24  จ านวน  1  กิโลกรัม 
8. ถุงขยะสีม่วง  ขนาด 15 x24  จ านวน  40  กิโลกรัม 
 
น้ ายาท าความสะอาด 
1. น้ ายากีวีคลีน  จ านวน  30 ขวด  (50 ลิตร/เดือน) 
2. น้ ายาแซม  จ านวน  24 ขวด  (35 ลิตร/เดือน) 
3.  ผงซักฟอก  จ านวน  36 ถุง  
  
 

(ลงช่ือ) .....................................................ประธานกรรมการ 
                                (    นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ    ) 
 

   (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ        (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ 
        (     นางไกรรวี   ประภากร     )            (  นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร  ) 
 

   (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ (ลงช่ือ) ....................................................กรรมการ  
        ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด )            (       นางอรนาถ   รุ่งเรือง       ) 
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