






















แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 

1. ชื่อโครงการ    จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเรง็แหงชาติ จํานวน 28 คน   

    ระยะเวลา 12 เดือน  เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

2. งาน    เคหะบริการ    กลุมงาน/ฝาย      บริหารท่ัวไป        สวนราชการ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  

3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร           5,264,000.00                                             บาท 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 28 สิงหาคม 2563 

    เปนเงิน         5,208,000.00             บาท ราคา/หนวย (ถามี)       15,500 บาท / คน / เดือน 

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     5.1   ตามสัญญาจางเลขที่ 97/2563 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2563 

     5.2    

     5.3     

6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     6.1  นายอนพุงษ             ไชยมูล               ตาํแหนง   นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ 

                                                                          ดานบรกิารทางวิชาการ 

     6.2  นางไกรรวี               ประภากร           ตาํแหนง   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ 

                                                                          ดานการพยาบาล 

     6.3  นางสาวอรสา           อัครวัชรางกูร      ตาํแหนง   พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ 

                                                                          ดานการพยาบาล 

     6.4 นางสาวอนงคนาฎ       เอ่ียมสอาด        ตําแหนง   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 

     6.5  นางนุชรี                  เปยมสอาด        ตาํแหนง   เจาพนักงานธุรการชาํนาญงาน 

 

 
    (ลงชื่อ)                                            ประธานกรรมการ                              

           (      นายอนุพงษ  ไชยมูล  ) 
 

       (ลงชื่อ)                                          กรรมการ                              
          (     นางไกรรวี  ประภากร  ) 
                                                                                                 

       (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                            
          (          นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร         ) 
 

           (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                     
          (        นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด        ) 

                       

              (ลงชื่อ)                                              กรรมการ  
            (               นางนุชรี  เปยมสอาด            ) 

 



รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะการจางทําความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
จํานวน 28 คน ประจําปงบประมาณ 2564 

........................... 
1.  ความเปนมา/หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมการแพทย สถาบันมะเรง็แหงชาติ จะดําเนินการจางทําความสะอาดอาคารตางๆ ของสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564  เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2564 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จึงกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อการทํา
ความสะอาดอาคารตางๆ ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ใหสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะ โดยกําหนดขอบเขตของงาน 
การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ คุณสมบัติของผูรับจาง พนักงานหรือคนทําความสะอาด ข้ันตอน 
วิธีการและเงื่อนไขในการทําความสะอาดใหเหมาะสม ถูกตองตามมาตรฐาน และกฎหมาย ตลอดจนขั้นตอน
การจัดหาผูรับจางทําความสะอาดเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 
 ในขอกําหนด นี ้
 “ขอกําหนด” หมายความวา ขอกําหนดขอบเขตของงานจางทําความสะอาดอาคารของสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564 
 “สถาบัน”  หมายความวา สถาบันมะเรง็แหงชาติ 
 “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของโรงพยาบาล ตําแหนงตางๆ 
เชน แพทย พยาบาล บุคลากรอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติราชการ หรือประจําท่ีอาคารที่ทําความสะอาด 
 “อาคาร” หมายความวา อาคารตางๆ ของโรงพยาบาลตามที่กําหนดหรือระบุตามขอกําหนดน้ีใหทํา
ความสะอาดและใหหมายความรวมถึงวัสดุ และอุปกรณอันเปนสวนควบหรือสวนประกอบของอาคาร หรือที่ใช
ประจําอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ พัดลม โตะ เกาอ้ี ตนไม หุนจําลอง รูปภาพ ซึ่งเปนของสถาบันมะเร็ง
แหงชาติหรือเปนสวนกลางดวย 
 “จาง” หมายความวา การดําเนินการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 “ผูรับจาง” หมายความวา ผูรับจางทําความสะอาดอาคารของสถาบันฯ และใหหมายความรวมถึง     
ผูเขาเสนอราคาเปนผูรบัจางตามขอกําหนดนี้ดวย 
 “หัวหนาผูควบคุม” หมายถึง พนักงานทําความสะอาดท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานทําความสะอาดและสถาบันฯ 
 “พนักงาน” หมายความรวมถึงคนทําความสะอาดตามขอกําหนดนี้ดวย ซึ่งเปนของผูรับจาง 
2.  วัตถุประสงค 
     2.1  เพื่อสรรหาผูรบัจางที่มีความพรอม และมีความชาํนาญเฉพาะดานเขามาดําเนินการทําความสะอาดที่
มีความคลองตัว รวดเรว็ และมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด อันเกิดประโยชนตอทางราชการ  
     2.2  เพื่อใหผูรับจางเปนผูลงทุน และรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาจางบุคลากร เพื่อใหผูรับจางบริการ
จัดการใหมีการบริการที่สะดวก คลองตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐานที่สถาบันฯ กําหนดอันเกิดประโยชน
ตอผูมารับบริการและเจาหนาที่ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ และทางราชการ 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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3.  คุณสมบัติของผูรับจาง 
    3.1  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางดานทําความสะอาด 
    3.2  มีประสบการณดานทําความสะอาดไมนอยกวา 3 ป ตองมีสําเนาหนังสือรับรองผลงานประกอบกับ
สําเนาคูสัญญาจางในเรื่องเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่กรมการแพทย (สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ) เชื่อถือ 
      3.3  ผูรับจางตองดําเนินการเอง โดยมิตองใหผูอ่ืนรับชวง 
      3.4  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอพนักงานของผูรับจางใหไดรับคาแรงและสวัสดิการอยางถูกตองตาม
กฎหมายแรงงานที่บัญญัติไวในปจจุบัน หรือที่ใชในโอกาสตอไป รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่กําหนดไวพึ่งมีแก
พนักงานโดยไมมีสิทธิจะเรียกรองจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไมวากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 
      3.5 ผูรบัจางจะตองรบัผดิชอบความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของพนักงานของผูรับจางทั้งทางตรง
และทางออม โดยตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง 
     3.6  เอกสารใบอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากเขียวหรือตะกราเขียว ดานบริการทําความสะอาดท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. หัวหนาผูควบคุมงานและพนกังานทําความสะอาด 
     4.1 การสื่อสารหัวหนาผูควบคุมงาน จะตองมีโทรศัพทมือถือ สําหรับการสื่อสารในการปฏิบัติงานภายใน
สถาบันฯ เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน 
     4.2 พนักงานทําความสะอาดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 4.2.๑ มีสัญชาติไทย โดยตองมีบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือบุคคลตางดาวที่
มีใบอนุญาตขอเขาทํางานถูกตองตามกฎหมาย 
 4.2.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป – 60 ป ทั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูวาจาง โดยตองแสดงเอกสารตาม 
4.2.๑  
         4.2.๓ มีรางกายสมบูรณ สุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตออันตราย เปนที่รังเกียจแกสังคม และมี
สุขภาพจิตที่ดีไมเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่น โดยมีเอกสารใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน สาขาเวชกรรม
ตรวจรับรองของรฐับาลเทานั้น 
 4.2.๔ มีความประพฤติดีและเรียบรอย ไมเสพหรือติดสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 
หรือสารเสพติดทุกชนิด 
 4.2.๕ มีใบรับรองแสดงการไดรับการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานการทําความสะอาด และรักษาความ
สะอาดที่ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ จากสถาบันหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ตองผานการ
ฝกอบรมดานปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดงตอ
คณะกรรมการในวันย่ืนเอกสารท้ังผูปฏิบัติงานจริงหรือผูปฏิบัติงานสํารองเพื่อทดแทน โดยสามารถตรวจสอบ
หลักฐานพรอมแสดงหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดของสถาบันฯ โรงพยาบาลรับรองดังกลาว 
 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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      4.3 จํานวนพนักงานตองมีตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแตละอาคาร สถานที่หรือ
จุดที่ปฏิบัติการแนบทายขอกําหนดนี้ และตองสงบัญชีรายชื่อของพนักงานทําความสะอาดหลักและพนักงาน
สํารองทดแทนในสังกัดที่พรอมเขาทํางานความสะอาดภายในพื้นที่ตามจํานวนที่สถาบันฯ กําหนดไวท้ังหมด
พรอมสงขอมูลท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได มาแสดงเปนหลักฐานในวันย่ืนเอกสารใหกลุมงานพัสดุและ
บํารุงรักษา หากไมยื่นเอกสารพนักงานภายในระยะเวลาที่กําหนด จะปรับวันละ 50 บาทไปจนกวาจะย่ืน
เอกสารครบ 
      4.4 พนักงานท่ีทําความสะอาดหรือระหวางทําความสะอาดตอง 
 4.4.๑ สวมหนากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน แตงกายสุภาพเรียบรอยดวยเครื่องแตงกายหรือ
แบบฟอรมสีเดียวกันทุกคน ตามที่ผูรับจางฯแจงกับสถาบันฯ 
 4.4.2 การเขามาปฏิบัติหนาที่ตองผานการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ตามระบบของ
โรงพยาบาล หากมีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจ เชน มีไข ไอ จาม มีนํ้ามูก หรือเหนื่อยหอบใหหยุด
ปฏิบัติงานและตองแจงหัวหนาควบคุมทันที และผูรับจางตองจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทน 
 4.4.3 พนักงานทุกคนตองลางมือ ดวยแอลกอฮอลเจล กอนและระหวางปฏิบัติงาน พรอมกับแขวน
หรือติดบัตรแสดงตนที่ติดรูปถายครึ่งตัวขนาด ๔x๖ เชนติเมตร ที่หนาอกเสื้อตลอดเวลา 
 4.4.4 ไดรับการตรวจสุขภาพกอนเริ่มเขาปฏิบัติงานทุกคน และตองตรวจสุขภาพประจําป ปละ      
๑ ครั้ง โดยตองนําหลักฐานการตรวจสุขภาพมาแสดง และมอบใหสถาบันมะเร็งแหงชาติพรอมกับแผนการทํา
ความสะอาดครั้งแรก หรือที่มีการเปลี่ยนพนักงานโดยใหยื่นเอกสารที่ฝายพัสดุฯ กอนการปฏิบัติงานทุกคน 
หากพบวามีการเจ็บปวยท่ีเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของสถาบันมะเร็งแหงชาติ และ
มาตรฐานการปองกันการแพรกระจายเชื้อ เชน หยุดพักงานหรือเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน 
 4.4.5 ประพฤติและปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย มีกิริยา มารยาทสุภาพเรียบรอย ซื่อสัตย สุจริตและ
ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการตางๆ ของสถาบันฯ โดยอนุโลมดวย 
 4.4.6 เขารับการอบรมหลักสูตรการจัดการของเสียและการรักษาความสะอาดภายในสถาบันฯ กอน
เขาปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสถาบันฯ 
 4.4.7 ใชอุปกรณและเครื่องปองกันความปลอดภัยที่จําเปนและเหมาะสม เชน รองเทาบูท ผาปดปาก 
ปดจมูก เอ๊ียมพลาสติกกันเปอนแบบเตม็ตัว ถุงมือยางอยางหนา ฯลฯ 
 4.4.8 ใชอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานในที่สูงหรืออันตรายตามกฎหมาย หากไดรับอุบัติเหตุใด ๆ 
เกิดขึ้น สถาบันฯ จะไมรับผิดชอบตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 4.4.9 ถามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายละเอียด แตจําเปนตองกระทําเพื่อใหงานทํา
ความสะอาดแลวเสร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูรับจางตองจัดทํางานนั้นใหสําเร็จ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ 
ท้ังสิ้น 
 4.4.10 ลงชื่อและวัน เวลา มาปฏิบัติงานในเอกสารหรือสมุดท่ีสถาบันมะเร็งแหงชาติจัดเตรียมไว 
หรือตามวิธีการอ่ืนใดท่ีสถาบันฯ กําหนด และจะลงชื่อแทนกันไมได ใหใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินในแต
ละเดือนดวย 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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 4.4.๑1 รักษาความสามัคคีระหวางพนักงานดวยกันและกับเจาหนาที่ของสถาบันฯ ไมกระทําการใดๆ 
อันจะกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญ เชน พูดจาเสียงดังเกินเหตุ ทะเลาะวิวาทกัน หรือกอกรณีพิพาทใดๆ 
โดยเฉพาะผูปวย ผูมารับบรกิาร เจาหนาท่ี หรือบุคคลท่ัวไป 
 4.4.๑2 สามารถและใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามตางๆ แกผูปวยหรือผูมารับบริการ ฯลฯ เมื่อ
สอบถาม หรือขอความชวยเหลือในการจะติดตอกับสถาบันฯ ท้ังนี้ เฉพาะในเรื่องการติดตอทั่วๆ ไป ไมเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล และจะเรียกรองหรือรับคาตอบแทนใดๆ ไมไดจากผูมาติดตอ 

5.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
5.๑ อาคารที่ตองทําความสะอาด ชื่อหรือจํานวนอาคาร การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 

ระยะเวลา วิธีการ ขั้นตอนและอ่ืนๆ ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดนี้ โดยเครงครัด 
ท้ังนี ้เวนแตจะมีรายละเอียดหรือขอบเขตของงานกําหนดเพิ่มเติมหรือเปนอยางอื่นเฉพาะอาคารนั้นๆ  

5.๒ ทําความสะอาดพื้นที่สวนรวม พื้นท่ีเฉพาะ พื้นที่ภายใน พื้นท่ีภายนอกทุกชั้น รวมทั้ง พื้นที่ชั้นดาดฟา
หลังคาทางเชื่อมอาคาร กันสาดทางเชื่อมทุกอาคาร  คลินิกตรวจโรค หองพักผูปวย หองอ่ืนๆ หองน้ําชาย-หญิง 
พื้นท่ีทางเดิน ทางลาด ทางเชื่อม ลิฟตโดยสาร  และพื้นท่ีเฉพาะ ดังตอไปนี้ ดวย 
 5.๒.๑ พื้นซีเมนต พื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นหินขัด พื้นทรายลาง และพื้นกระเบ้ืองยาง 
 5.๒.2 พื้นที่โถงทุกชั้น 

5.๒.3 หองประชุม หองเตรียมอาหาร หองพักวิทยากร และหองเฉพาะอื่นๆ 
 5.๒.4 หองน้ํา หองสุขา ผูปวยชาย-หญิง จุดสัมผัสภายในหองนํ้าดวยน้ํายาทําความสะอาดที่มี
สวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% 

5.๒.5 พื้นที่บริเวณดาดฟา โดยตองเก็บขยะมูลฝอยบริเวณทอระบายทุกชองดวย 
 5.๒.6 พื้นที่ทางหนีไฟ ระเบียงอาคารและบันไดหนไีฟของอาคารแตละชั้น 
 5.๒.7 พื้น ผนังลิฟต จุดสัมผัสตาง ๆ เชน ราวจับบันได ราวจับ ปุมกดลิฟท ลูกบิดประตู โดยน้ํายาฆาเชื้อ
ท่ีมีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% อยางสม่ําเสมอ ทุกๆ 2 ชั่วโมง  
 5.๒.8 ผนังหอง ฝาเพดาน ประตู และหนาตางทุกประเภท มุงลวด เหล็กดัด ราวผามาน 
 5.๒.9 กระจกผนัง และกระจกตางๆ 
 5.๒.10 โตะ เกาอี้ทุกประเภท ชุดรับแขกเฟอรนิเจอร 
 5.๒.11 สวนประกอบหรือสวนควบของอาคาร และที่ใชประจําอาคาร เชน เครื่องใช/อุปกรณตางๆ 
ประจําอาคารสํานักงาน/หนวยงาน พัดลมตั้งพื้น ติดเพดาน โคมไฟ หลอดไฟ เครื่องสุขภัณฑ รูปภาพ ปาย
อักษรชื่อตางๆ เครื่องปรับอากาศเฉพาะตัว เครื่องภายนอก พัดลมดูดอากาศ และชองดูดลมเขา-ออก ที่ผนัง
หรือฝาเพดาน ตูดับเพลิง เครื่องดับเพลิงจุดตางๆ เคานเตอรและโตะวางโทรศัพท ใหสะอาดตลอดเวลา 
 5.๒.12 บันได ราวบันได  
 5.๒.13 ทอและรางระบายน้ํา โดยตองเก็บขยะมูลฝอยในบอและรางระบายน้ําดวย 
 5.2.14 ปลั๊กและสวิทซ เปด-ปดไฟ 

 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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5.3  ทําความสะอาดพื้นท่ี สวนประกอบหรือสวนควบของอาคาร และที่ใชประจําอาคาร ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดในวันทําการของสถาบันมะเรง็แหงชาติ ใหมาปฏิบัติงานในวันอาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
สถาบันมะเร็งแหงชาติปดทําการ เดอืนละ 2 ครั้ง โดยมีพนักงานเขามาปฏิบัติงานไมนอยกวา 5 คน 

โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ 
 ทําความสะอาดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยเครงครัด ดังตอไปนี้ 
 1.๑ ทําความสะอาดวันจันทร – ศุกร ตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือตามวัน เวลา ทําการของ
สถาบันฯ ที่กําหนดเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 1) 
 1.๒ ทําความสะอาดโดยการ ลาง เช็ด ถู ขัด หรือดูด ดูดฝุนพื้น เครื่องใช ปลั๊กและสวิทซเปดปดไฟ 
ครุภัณฑตางๆ เครื่องปรับอากาศเฉพาะภายนอก พัดลมดูดอากาศ และชองดูดลมเขาหรือชองดูดลมออก 
เครื่องตกแตงอาคาร หุนจําลอง รูปภาพ และสิ่งอํานวยความสะอาดตางๆ ใหปราศจากฝุน หยากไย ความ
สกปรก รอยเปรอะเปอนใหสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา โดยกอนดําเนินการใหประสานกับเจาหนาที่ที่อยู
ประจําหอง 
 1.๓ ลิฟต ตองทําความสะอาดภายในทุกวัน ดูแลใหสะอาดตลอดเวลา 
 1.๔ นอกจากการทําความสะอาดตาม 1.๒ แลว ตองดําเนินการเพิ่มดังน้ี ดวย 
  1.๔.๑ สําหรับพื้นท่ีเฉพาะและสวนประกอบดังรายการตอไปนี้.- 

 ทางเดิน บันได หองโถง ลิฟตโดยสาร และพื้นที่กําหนดเฉพาะ ตองลงน้ํายาขัดพื้นทั่วไปให
สะอาด และเปนเงาตลอดเวลา แตไมลื่น 

  1.๔.๒ พื้นที่สกปรกหรือมีรอยขีด ตําหนิตางๆ ไมวาเกิดจากการใชอาคารตามปกติ หรือมีการ
ยายครุภัณฑ ตองใชน้ํายาขัดพื้นหรือน้ํายาลางขัดลอกออกกอนการลงน้ํายาขัดลอกพื้นใหใชเครื่องขัดอยาง
ท่ัวถึง เช็ดใหแหงตามกรรมวิธีที่เหมาะสม สะอาดทันที และตลอดเวลา 
  1.๔.๓ พื้นที่สกปรก หากเปนพื้นประเภทกระเบื้องเคลือบหรือไมเคลือบ พื้นท่ีหองน้ํา หอง
สุขา และสุขภัณฑตางๆ ลางทําความสะอาดแลวทําใหแหง โดยปราศจากสิ่งสกปรก ฝุนละออง ใบไม เศษมูล
ฝอยและสิ่งตางๆ เพื่อใหสะอาดตลอดเวลา ในกรณีสุขภัณฑภายในหองน้ําสวนกลางชํารุด ใหแจงฝายบริหาร
ท่ัวไป/งานเคหะบริการ ทันที 
  1.๔.๔ พ้ืนประเภทกระจก ทั้งภายในอาคาร ประตู หนาตางทุกชนิด ตองเช็ดดวยนํ้ายาเช็ด
กระจก และเช็ดใหแหงจนใสสะอาด ไมมีตําหนิหรือรอยสัมผัสใดๆ 
  1.๔.๕ ลิฟต ในกรณีขนยายมูลฝอย และผาเปอน เสร็จแลวตองทําความสะอาดลิฟตตามที่
สถาบันฯ กําหนดทันที 

1.๔.๖ ดูแลและเก็บมูลฝอยบริเวณอาคารทุกชั้น ขนยายนํ้ายา สารคัดหลั่ง สารเคมี บรรจุใหอยู
ในสภาพเรียบรอยนําไปทิ้งโรงพักขยะ  
 1.๕ ทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน สํานักงาน บริเวณโถงอาคาร พื้นท่ีสวนกลาง พรอมเคลือบเงา 
และขัดดวยเคร่ืองใหพื้นเปนเงาแตไมลื่น 3 เดือนครั้ง ในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ  
 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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 1.๖ ตูน้ําดื่ม 
               1.6.1 ทําความสะอาดตูน้ําดื่มภายนอกทุกวันหรือเมื่อสกปรก 
      1.6.2 เติมน้ํา/แกวน้ํา  
      1.6.3 ทําความสะอาดขวดใหมกอนเปลี่ยนทุกครั้ง 
 1.7 รับ-สงผาใหมีเพียงพอตอความตองการใชในแตละคลินิก 
 1.8 นําถุงพลาสติกใสในถังมูลฝอยตามจุดตางๆ ใหถูกตองแตละประเภทที่ทางสถาบันฯ กําหนดทุกวัน
หรือเมื่อบรรจุประมาณ ¾ สวน หรือเม่ือบรรจุประมาณ 2/3 สวนของถุงพลาสติกในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตองเปลี่ยนทันที 
  1.8.๑ ถุงมูลฝอยที่จะทิ้งตองบรรทุกในรถเข็นตามขอกําหนดนี้ โดยขนไปทิ้งที่โรงพักขยะที่
กําหนดดานหลังอาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเรง็แหงชาติ 
  1.8.๒ ถังมูลฝอยพรอมฝาตองลางใหสะอาดทุกวันหลังรถขนขยะมาเก็บ และตองนําไปวางไว
ตามจุดเดมิทันที ในกรณีพื้นที่สวนกลาง หากถังมูลฝอยหรือฝาชํารุด ใหแจงงานเคหะบรกิาร กลุมงานบริหารทั่วไปทันที 
 1.9 การกําจัดฝุนภายในอาคารและพื้นที่ทางเดินรวม ตองใชผาดันฝุนแทนการกวาดดวยไมกวาด 
 1.10 หามใชไมกวาดในการกวาดพื้นโดยทั่วไปทั้งภายในและบริเวณทางเดิน จะใชไดในกรณีกวาด   
กองฝุนท่ีไดใชไมดันฝุนดันมากองรวมกันไวแลวใชไมกวาดกวาดเขาที่ตักผง (ชนิดมีฝาปดมิดชิด) สวนนอก
อาคารพิจารณาตามความเหมาะสม 
 1.๑1 ตองทําความสะอาดกระจกโดยทั่วไปทุกวัน และขัดพื้นที่ภายในและภายนอกพรอมเคลือบมัน
ทุกชั้น (ทําความสะอาดใหญ) หากดําเนินการในวันหยุดนักขัตฤกษ และหรือวันหยุดพิเศษอ่ืนๆ ตองสงแผนการ
ปฏิบัติงานแจงวัน เวลาที่จะปฏิบัติใหสถาบันมะเร็งแหงชาติทราบลวงหนากอนถึงกําหนดวันทําความสะอาดไม
นอยกวา ๗ วัน 
 1.๑2 ในการทําความสะอาดในสวนที่ไมอาจจะทําไดในวันทําการปกติ ตองทําในวันหยุดราชการ     
วันอาทติย หรือวันหยุดนักขัตฤกษที่ไมมีคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เชน เกาอ้ีนั่งรอตรวจ หองโถงพักรอการ
ตรวจโรค หองโถงรอรับยา หองสุขภัณฑ ตองแจงใหกลุมงานบริหารทั่วไปทราบลวงหนา  
 1.๑3 การลงน้ํายาเคลือบเงาดักฝุนใหเช็ดถูทุกวัน และขัดดวยเครื่องใหเปนเงา แตไมลื่น ใหสะอาด 
 1.๑4 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชในการทําความสะอาด เม่ือเสร็จแลวตองทําความสะอาด
กอนนําไปตากแหง และเก็บไวในที่ที่กําหนดตามขอกําหนดนี้ทันที หามใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและผา
ของสถาบันฯ มาทําความสะอาด หากพบบริษัทฯ จะตองถูกปรับชิ้นละ 10๐.-บาทตอครั้ง 

6. วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องใช 
     6.๑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช สําหรับการทําความสะอาด ตองมีความเหมาะสมกับงานอาคารที่
ตองปฏิบัติ และตองจัดหาใหเพียงพอใชงานไดตลอดเวลาทุกวัน โดยอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
  6.๑.๑ พาหนะสําหรับปฏิบัติกิจกรรมการรักษาความสะอาด 
  (ก) ผูรับจางจะตองจัดหารถเข็นสําหรับบรรจุอุปกรณทําความสะอาดท่ีสามารถเก็บวัสดุ
อุปกรณไดอยางมิดชิดเรียบรอย และตองใชบรรจุอุปกรณทําความสะอาดเทานั้น ทําวัสดุผิวเรียบทึบ ตาม
ตัวอยางของสถาบันฯ ที่แนบใหเพียงพอตอการใชงานอยางนอย 2 คัน หลังจากไดผูรับจางแลว ผูรับจางจะตอง
นํารูปแบบรายละเอียดของรถเข็นมาใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดตรวจสอบความถูกตองกอนสงมอบ 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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  (ข) ผูรับจางจะตองจัดหารถเข็นสําหรับขนถุงมูลฝอยติดเชื้อไปทิ้ง ทําดวยวัสดุผิวเรียบทึบ     
มีฝาปดมิดชิด และใหเพียงพอตอการใชงาน โดยมีขอความสีแดงเขียนติดขางตัวรถในขนาดท่ีสามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจนทั้ง ๒ ดานวา “รถเข็นมูลฝอยตดิเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 
  (ค) ผูรับจางจะตองจัดหารถเข็นสําหรับขนถุงมูลฝอยทั่วไปไปทิ้ง ทําดวยวัสดุผิวเรียบทึบ มีฝา
ปดมิดชิด และใหเพียงพอตอการใชงาน  
 6.๑.๒ ไมมอบ ผามอบ ผาดันฝุน ใหมีขนาดเหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คับแคบไมสามารถใชไมมอบ 
ผามอบ ผาดันฝุน ที่มีขนาดใหญไดสะดวก 
 6.๑.๓ กระบอกฉีดน้ํายา  
 6.๑.๔ ไมกรีดนํ้า ไมกวาดสนาม 
 6.๑.๕ ภาชนะสําหรับตักมูลฝอยที่มีฝาปดมิดชิด และสามารถปดเปดไดเองขณะใชงาน 
 6.๑.๖ ถังมอบน้ําสําหรับผาถูพื้น ที่มีท่ีรีดน้ําได 
 6.๑.๗ ถุงพลาสติกสําหรับใสมูลฝอย ดังนี้ 
  - สีดํา  ใสมูลฝอยทั่วไป 
  - สีแดง  ใสมูลฝอยติดเชื้อ (มีตราสัญลักษณและชื่อสถาบันมะเร็งแหงชาติดวย) 
  - สีเหลือง ใสมูลฝอยอันตราย  
  - สีมวง  ใสมูลฝอยเคมีบําบัด 
  - สีเขียว  ใสมูลฝอยรีไซเคลิ 
  ท้ังน้ี ตองมีขนาด ใหสอดคลองกับถังขยะของสถาบันฯ ที่มีอยู มีความเหนียวทนทาน ไมฉีก
ขาดงาย สามารถบรรจุของเหลวไดไมรั่วซึม และมีตราหรือสัญลักษณตามกฎหมาย โดยขอดูตัวอยางไดที่     
กลุมงานพัสดุและบํารุงรักษา ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 6.๑.๘  เชือกฟาง 
 6.๑.๙  เครื่องขัดพื้น เครื่องดูดฝุน 
 6.๑.๑๐ เครื่องและอุปกรณทําความสะอาด เครื่องสุขภัณฑตางๆ 
 6.๑.๑๑ อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการทําความสะอาด 
 6.๑.๑๒  สติก๊เกอรสําหรับติดขางถุงขยะขนาดไมนอยกวา ๕x๙ เซนติเมตร ใชสําหรับเขียนชื่อระบุหนวยงาน 
 6.1.13 น้ํายาทําความสะอาดพื้นและหองน้ําตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันที่สถาบันฯ 
กําหนด (เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 
 6.1.14 อุปกรณทําความสะอาด เมื่อขยะหกตกแตก  แขวนไวที่รถแยกเปนชอง และหยิบใชสะดวก
ไดแก ที่คีบเศษแกว ถุงขยะติดเชื้อ กระปองใสเศษแกว เชือกฟางรัดถุงขยะ กระดาษซับน้ํา ถุงมือ ขวดนํ้าเปลา 
น้ํายาฆาเชื้อตามมาตรฐานและสถาบันฯ กําหนด ที่ตักผงแบบมือจับ เจลลางมือ 
     6.๒ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ตามขอ ๔.๑ ถามีการกําหนดมาตรฐานตามกฎหมายตองใชตามที่มี
มาตรฐานนั้นๆ โดยเฉพาะดังตอไปนี้ 
 6.๒.๑ นํ้ายาลางพื้น ลอกแวกซ เคลือบเงาพื้น ตองใชผลิตภัณฑที่ไดการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือไดรับการรับรองวัตถุอันตรายประเภทสอง (วอส.) แลวแตกรณี 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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 6.๒.๒ ผลิตภัณฑที่จัดเปนวัตถุอันตรายหรือวัตถุมีพิษ ตองไดรับอนุญาตผลิต จําหนาย หรือ

ครอบครองตามกฎหมายดวย 

 6.๒.๓ วัสดุท่ีใชตองไดมาตรฐานชั้นดีที่สุดที่มีจําหนายในปจจุบัน ไมกอใหเกิดความเสียหายหรือตําหนิ

ใดๆ กับอาคาร  โดยเฉพาะวัสดุที่ใชกับพื้น เมื่อลางพื้นลอกแวกซ ลงน้ํายาเคลือบเงาแลวพื้นตองเปนเงา       

แตไมลื่น หรือไมเปนอันตรายแกผูปวย เจาหนาที่ หรือบุคคลท่ัวไป 

 6.๒.๔ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ หากมีการแจงหรือแสดงรายละเอียดในการเสนอราคา

ตามขอกําหนดนี้ ตองใชตามที่แจงเทานั้น เวนแตมีเหตุผลหรือความจําเปน เชน เลิกการผลิตหรือไมมีจําหนาย

แลว โดยตองไดรับอนุญาตจากสถาบันฯ กอนใช 

 6.๒.๕ กระแสไฟฟา และน้ําที่ใชทําความสะอาด  สถาบันฯ จะจัดและอํานวยความสะดวกใหเทาที่

จําเปนและเหมาะสม โดยตองแจงใหสถาบันฯ ทราบกอน  

ท้ังนี้ ตามรายละเอียดการทําความสะอาดเฉพาะตามเอกสารหมายเลข ๑, ๒ และ ๓ แนบทายขอกําหนดนี้ โดย

ตองทําความสะอาดทั้งตามขอกําหนดนี้โดยเครงครัด 

7. การตรวจสอบและรายงาน 

     7.1 ในระหวางทําความสะอาด พนักงานตองตรวจสอบความเรียบรอยของอาคาร วัสด ุอุปกรณตางๆ ทั้งที่

เปนสวนควบของอาคารหรือท่ีใชประจําอาคารทุกวัน เชน สวิตซไฟฟา พัดลมตางๆ กอกน้ํา ทอประปา ในสวน

ท่ีไมไดใชงาน โดยเฉพาะกอนออกจากพื้นที่ที่รับผิดชอบเวลา ๑๖.๐๐ น.   

     7.๓ ในการทําความสะอาดของพนักงาน ถาพบหรือกระทําการใดๆ กอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร วัสดุ 

อุปกรณตางๆ กอกน้ํา ทอประปา ใหรีบรายงานกลุมงานบริหารทั่วไป ทราบทันที และตองรายงานเปนลาย

ลักษณอักษรหลังจากรายงานดวยวาจาแลว หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อครบ ๓ ครั้ง บริษัทตองเปลี่ยน

พนักงานทําความสะอาดใหสถาบันฯ ใหมภายใน 3 วันทําการ 

8. การจางทําความสะอาด 

    8.๑ ผูที่จะเปนผูรับจางทําความสะอาด ตองเปนผูมีคณุสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม และตองดําเนินการ

ตางๆ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศกรมการแพทย เรื่องการจางทําความสะอาดอาคาร

สถาบันมะเร็งแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564 

    8.๒ ในการเสนอราคานอกจากจะตองดําเนินการตามขอ 8.๑ ทุกประการแลว ตองดําเนินการตามท่ีกําหนด

ในขอกําหนดน้ีดวย คือ 

 8.๒.๑ ระบุชื่อ แหลงผลิตหรือประเทศที่ผลิตวัสดุที่ใชทําความสะอาด โดยระบุเลขท่ีมาตรฐานตางๆ 

ตาม 6.๒.๑ หรือตามที่กําหนดดังน้ี 

 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
 

 



-9- 
 
ลําดับ รายละเอยีด ผลิตภัณฑที่ใช มอก./มผช./อย./วอส. 

๑. นํ้ายาลางพื้น  เชน มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรือ วอส.
๒๙๒/๒๕๕๒ หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ 
หรือ วอส.๘๘/๒๕๔๘ หรือ วอส.๔๙๓/
๒๕๕๐ วอส.๕๑๐/๒๕๕๓ 

๒. นํ้ายาถูพื้นประจําวัน  เชน มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรือ วอส.
๒๙๒/๒๕๕๒ หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ 
หรือ วอส.๘๘/๒๕๔๘ หรือ วอส.๔๙๓/
๒๕๕๐วอส.๕๑๐/๒๕๕๓ 

๓. นํ้ายาลอกแว็กซ  เชน มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรือ วอส.
๙๐๓/๒๕๔๕ หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ 
หรือ วอส.๔๙๓/๒๕๔๐ หรือ วอส.๕๑๒/
๒๕๔๗ 

๔. นํ้ายาเคลือบเงาพื้น  เชน มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรือ วอส.๕๗/
๒๕๔๘ หรือ ๑๓๗/๒๕๔๐ 

๕. นํ้ายากําจัดคราบสนิมและ
ตะกอนในหองน้ํา 

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

6. นํ้ายาเช็ดกระจก  เชน 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. นํ้ายาขัดอลูมิเนียม สแตน
เลสและโครเม่ียม 

 เชน มอก.๑๐๓๕/๒๕๓๔ หรือผลิตภัณฑท่ี
ไดรับการรับรองจาก อย.หรือ วอส. 

8. สารซักลาง (ผงซักฟอก)  
หรือน้ํายาทําความสะอาด 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 เชน วอส.๑๔๖๒/๒๕๕๔ วอส.๒๒๔/
๒๕๕๔ หรือ วอส.๒๑๖/๒๕๕๓  หรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจาก อย.หรือ 
วอส. 

9. นํ้ายาซักพรม น้ํายา แชมพ ู
หรือสเปรย 

 เชน วอส.๒๒๔/๒๕๔๔ หรือ วอส.๒๑๖/
๒๕๕๓ 

10. แอลกอฮอล/น้ํายาฆาเชื้อ  วอส.หรือใบรับแจงจากสํานัก
คณะกรรมการอาหารและยา 

    
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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หมายเหตุ: ๑. ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารยืนยันน้ํายาที่ใชไมมีสวนผสมของสารอันตรายที่หามใชทํา
ความสะอาด หรือเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ยืนยัน
วาไมมีสวนผสมของสารอันตรายที่หามมีในน้ํายาทําความสะอาด ใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร
ดวย 
  ๒. ผูเสนอราคาตองทําเครื่องหมาย หรือใชปากกาเนนคํา หรือติดสลิปยื่นใหเห็นเดนชัดใน 
แคตตาล็อค หรือรายละเอียดของน้ํายาแตละตัวที่ไดผาน อย.มอก.วอส. หรือ มผช.  หรือผลิตภัณฑโรงพยาบาล
รัฐบาลที่เชื่อถือได หรือผลิตภัณฑสินคา OTOP เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาอยางชัดเจนในวันย่ืนเอกสาร
ดวย 
 8.๒.๒ ดูสถานที่ สํารวจตรวจสอบสถานที่และคํานวณงานจากสภาพพื้นท่ีจริงของอาคาร 
 8.๒.๓ เสนอราคาตอหนวย คือ ราคาคาจางทําความสะอาดทั้งหมดตอหนวยตารางเมตร  ทุกชวงเวลา ๑ เดือน 
     8.๓ การจายคาจางทําความสะอาด สถาบันฯ จะจายเปนงวดเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง เมื่อไดสงมอบและ
สถาบันฯ ไดตรวจรับถูกตองตามสัญญา 
     8.๔ ระยะเวลาจางตามขอกําหนดนี้มีระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕64  
     8.๕ ย่ืนแผนการจัดอัตรากําลังคนที่ทําความสะอาดสําหรับพื้นท่ีแตละจุด และแตละอาคารโดยตองมี
รายละเอียดตางๆ เชน จํานวน หัวหนาพนักงาน จํานวนพนักงาน ตามคุณสมบัติตางๆ ตามขอกําหนดนี้ให
สถาบันฯ ในวันย่ืนเอกสารประกวดราคา 

9. หนาที่และความรับผิดชอบ 
    9.๑ ผูรับจางตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําวัน สัปดาห เดือน ๓ เดือน และ ๖ เดือน ใหสถาบันฯ 
และผูควบคุมงานและผูเกี่ยวของอยางนอย ๓ ชุด โดยตองยื่นลวงหนากอนถึงกําหนดการปฏิบัติตามแผนไม
นอยกวา ๓๐ วัน แผนการปฏิบัติงานตามวรรคกอน หากผูรับจางมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองแจง
และสงแผนดังกลาว ใหสถาบันฯ ทราบลวงหนา ทั้งนี้ สถาบันฯ มีสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได 
โดยการแจงใหผูรับจางทราบเชนเดียวกัน โดยผูรับจางตองดําเนินการตามท่ีปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงน้ัน     
ทุกประการ 
    9.๒ ผูรับจางตองนําแผนการปฏิบัติตาม ๘.๑ ไปติด ณ สถานที่ท่ีจะปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใชในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบการทําความสะอาดหองน้ํา ตองตรวจสอบตาม
แบบฟอรมการตรวจสอบหองน้ําประจําวันท่ีสถาบันฯ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
และตอเนื่อง 
     9.๓ ผูรับจางตองมีพนักงานประจําสถาบันฯ จํานวน 1 คน เพื่อทาํหนาที่ควบคุมพนักงานและประสานงาน
ระหวางสถาบันฯ กับบริษัท ในนามหรือผูแทนผูรับจาง และตองมีความรูไมต่ํากวา ม.๓ มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดมาแลวไมนอยกวา ๓ ป และสามารถควบคุมกํากับและบริหารจัดการ
พนักงานได 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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     9.๔ ผูรับจางตองยินยอมใหสถาบันฯ ควบคุม กํากับและดูแล สั่งการพนักงานทุกตําแหนงหนาที่ เพื่อให
งานทําความสะอาดเปนไป และถูกตองตามสัญญาหรือขอบเขตของงานตามขอกําหนดนี้โดยพนักงานตอง
ปฏิบัติตามทันที 
     9.๕ ผูรับจางตองรับผิดตอการชํารุด เสียหาย การสูญหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร อุปกรณหรือสวนควบอาคาร 
หรือทรัพยสินของสถาบันฯ อันเน่ืองจากการกระทาํของพนักงานหรือผูรับจาง รวมตลอดถึงการทําผิดกฎหมาย 
เชน ขโมยทรัพยสินของสถาบันฯ เจาหนาที่ ผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งสามารถพิสูจนได โดยตองรับผิดชอบ
รวมหรือแทนพนักงานทุกกรณี 
    9.๖ ผูรับจางตองควบคุม กํากับและดูแลการปฏิบัติตางๆ ใหเปนตามสัญญาจาง และตามขอกําหนดนี้โดย
เครงครดั และตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องจํานวนพนักงาน และการทําความสะอาดแตละอาคาร หรืออาคาร
ท่ีกําหนดเฉพาะ หากมีจํานวนไมครบ ผูรับจางหรือหัวหนาพนักงานตองแจงสถาบันฯ และจัดพนักงานอื่นหรือ
คนใหมมาทําความสะอาดแทนทันทีอยางชาไมเกิน 09.๐๐ น. ของวันที่ขาด สวนเวลาท่ีพนักงานยังมาไมถึง ให
หัวหนาพนักงานตองปฏิบัติงานแทนกอน โดยใหหัวหนาควบคุมงานทําหนังสือแจงกลุมงานพัสดุฯไวเปน
หลักฐานเบื้องตน มิฉะนั้น ผูรับจางจะตองถูกปรับ ดังนี้ 
 (ก) ปรับโดยการคิดคํานวณจากอัตราคาแรงงานขั้นต่ําของผูท่ีขาดงานตามที่กฎหมายกําหนดในปจจุบัน 
 (ข) ปรับโดยการหักคาจาง ตามสัญญาจางในอัตรารอยละ ๐.05 ของวงเงินจางตามสัญญาแต                         
ตองไมต่ํากวา ๑๐๐.-บาท 
     กรณีพนักงานมาสายเกิน 15 นาทีขึ้นไปใหหักเงิน 50 บาท โดยหักเงิน 1 ชั่วโมงละ 100 บาท  
สวนเศษตั้งแต 30 นาที  ใหปดเปน 1 ชั่วโมง 
 (ค) หามใชอุปกรณของโรงพยาบาลในการทําความสะอาด เชน การนําผาตางๆ ของผูปวยมา                         
ใชทําความสะอาด เปนตน หากนํามาใชปรบัโดยหักคาจาง ชิ้นละ 50 บาท 
      ทั้งนี้ โดยมีสิทธิคํานวณและหักจากเงินคาจางงวดเดือนที่จะตองจายใหผูรับจางตามสัญญา 
      9.๗ สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิที่จะใหผูรับจางนําหลักฐานการจัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชมาตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยวัสดุประเภทน้ํายาตางๆ หากไมถูกตองตามขอกําหนดนี้ และไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันฯ กอน สถาบันฯ มีสิทธิเรียกคาเสียหาย (ถามี) และหรือบอกเลิก
สัญญาก็ได 
     9.8 ผูรับจางตองรับผิดชอบตอพนกังานของผูรับจางใหไดรับคาแรงงาน และสวัสดิการตามกฎหมายวาดวย
คุมครองแรงงาน ทั้งปจจุบันและอนาคต หรือที่จะใชในโอกาสตอไป รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ หาก     
ผูรับจางตองมีภาระเพิ่มข้ึนดวยเหตุใดๆ ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกจากสถาบันฯ  
 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (         นายอนุพงษ   ไชยมูล       ) 
 

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

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอ่ียมสอาด )       (      นางนุชร ี  เปยมสอาด     ) 
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     9.9 สถาบันฯ มีสิทธิที่จะประเมินผลการทํางานของผูรับจาง การปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด 
ตลอดเวลาและทุกเดือน หากปรากฏวามีการปฏิบัติผิดหรือฝาฝนสัญญาไมวากรณีใดๆ หรือผลงานไมเปนไป
ตามวัตถุประสงค สถาบันฯ มีสิทธิที่จะสั่งใหปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามสัญญา พรอมเรียกคาใชจายและ
คาเสียหาย (ถามี) หรือจะบอกเลิกสัญญาก็ได โดยสถาบันฯ จะแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑ เดือน 
 
          คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีดคุณลักษระเฉพาะ 
 

 (ลงชื่อ) ...................................................... ประธานกรรมการ 
                             (     นายอนุพงษ    ไชยมูล ) 

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

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

                               (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ                      อนุมัติ 
                                       ( นางสาวอนงคนาฎ   เอ่ียมสอาด )                                

                               (ลงชื่อ) .....................................................กรรมการ             
                                       (       นางนุชรี   เปยมสอาด    )                            
    (นายจินดา  โรจนเมธินทร) 

                                                          ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 เอกสารหมายเลข ๑ 
รายละเอียดเฉพาะการทาํความสะอาดอาคารดาํรงนิราดูร 

แนบทายขอกําหนดขอบเขตของงานจางทําความสะอาดอาคาร 
ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564 

 
ลําดับ อาคาร หนวยงาน หมายเหตุ 

1. ดํารงนิราดูร คลินิกนรีเวช ชั้น 1  
2  คลินิกเตานม/ คลินิกคัดกรองผูปวยนอก ชั้น 1  
3  ก.รงัสีวินิจฉัย ชั้น 1  
4  ก.เภสัชกรรม ชั้น 1  
5  หองน้ํา และโถง ชั้น 1  
6 ชั้น 2 คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2  
7  คลินิกระบบทางเดินอาหาร ชัน้ 2  
8  คลินิกเคมีบําบัด ชั้น 2  
9  หองน้ํา ช้ัน 2  

10 ชั้น 3 บริเวณโถงหองเจาะเลือด ชั้น 3 จ-ศ 06.00 - 16.00 : 2 คน 
11  กลุมงานเทคนิคการแพทย ชัน้ 3 จ-ศ 06.00 - 20.00 น. 
12  กลุมงานพยาธิวิทยา ส 06.00 – 14.00 น. 
13 ชั้น 5 สํานักงาน ชั้น 5  
14 วิเคราะหบําบัดโรคมะเรง็ ก.รังสีรักษา ชั้น 1 จ-ศ 06.00–20.00 น. 
15  คลินิกปอด/โถงหองตรวจ ชั้น 1หองสุขา ชั้น 1 / 

มูลนิธิ /รานสวัสดิการ 
วันเสาร-อาทิตย ปฏิบัติงาน ward 
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16  ก.โภชนศาสตร ชั้น 1 วันจันทร-อาทิตย 
17  สํานักงานชาง/เคหะบริการ ชัน้ 1  
18 ชั้น 2 เคมีบําบัด ชั้น 2  
19 ชั้น 3 หองผาตัด ชั้น 3  
20  คลินิกสองกลอง ชั้น 3/จายกลาง จ-ศ 06.00–20.00 น. 

ส 06.00 – 14.00 น. 
21 ชั้น 4 หองพักแพทย/ศูนยคอม  ชั้น 4  
22  คลินิกแพทยทางเลือก  (ผช.)  
23 ชั้น 5 ศูนยยาเคมีบําบัด ชั้น 5 จ-ศ 06.00–20.00 น. 
24 อาคารสันทนาการ หองสมุด/หองประชุม  
25  เก็บขยะ/ทอระบายน้ํา  
26  เก็บขยะ/ทอระบายน้ํา  
27  ขนยายโตะ/บรเิวณรอบอาคาร/ทางเชื่อมอาคาร/

ดูแลตนไม 
 

28  หัวหนาแมบาน  
พื้นที่สวนรวม มีรายการ ดังนี้.- 
- ขัดลิฟท (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- ขัดพื้นที่สวนกลาง (3 เดือนครั้ง) 
- ขัดพื้นที่ท่ีปฏิบัติงาน (3 เดอืนครั้ง) 

  

  ๑ คน 



 -กรณีที่พนักงานทําความสะอาดไมมาทํางานหรือขาดงาน ผูรับจางตองจัดหาพนักงานทําความสะอาดใหม
ทดแทนใหทันการณ โดยผูรับจางตองรับภาระคาใชจายดังนี้.- 
 -กรณีพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติลาชาหรือกลับกอนเวลา ผูรับจางยินยอมใหสถาบันฯ หักเงินคาจางที่
จะไดรบัตามอัตราคาจางขั้นต่ําตอคนตอวันที่ใชบังคับในเขตกรุงเทพมหานคร และยินยอมใหสถาบันฯ ปรับเปนรายวัน
ในอัตรา ๐.05 ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมดตามสัญญานี้ แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท 
 3.2 ถามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายละเอียด แตจําเปนตองกระทําเพื่อใหงานทําความ
สะอาดแลวเสร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูรับจางตองจัดทํางานนั้นใหสําเร็จ โดยไมคิดคาใชจาย ๆ ทั้งสิ้น 
     4. สถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช คือ บริเวณหองเก็บของ ชั้น 1 และหองที่จัดเตรียมในแตละชั้น 
     5. อื่นๆ (ถามี) ตามที่สถาบันฯ จะกําหนดตามความจําเปน เหมาะสมและตามสถานการณ 
 
ปริมาณการใชถุงขยะ ตอเดือน 
1. ถุงขยะสีดํา  ขนาด 15x24 นิ้ว จํานวน  70  กิโลกรัม 
2. ถุงขยะสีดํา  ขนาด 22x36 นิ้ว จํานวน  50  กิโลกรัม 
3. ถุงขยะสีแดง  ขนาด 15x24 นิ้ว จํานวน  70  กิโลกรัม 
4. ถุงขยะสีแดง  ขนาด 22x36 นิ้ว จํานวน  50  กิโลกรัม 
5. ถุงขยะสีเขียว  ขนาด 15x24 นิ้ว จํานวน  10  กิโลกรัม 
6. ถุงขยะสีเขียว  ขนาด 22x36 นิ้ว จํานวน  10  กิโลกรัม 
7. ถุงขยะสีเหลือง ขนาด 15x24 นิ้ว จํานวน  1  กิโลกรัม 
8. ถุงขยะสีมวง  ขนาด 15x24 นิ้ว จํานวน  40  กิโลกรัม 
 
น้ํายาทําความสะอาด 
1. น้ํายากีวีคลีน  จํานวน  30 ขวด 
2. น้ํายาแซม  จํานวน  24 ขวด 
3.  ผงซักฟอก  จํานวน  40 ถุง (ขนาด 1,500 กรัม) 
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