






















แบบ บก.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ    จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 27 คน   
    ระยะเวลา 12 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
2. หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป       ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           5,000,000.00                                             บาท 
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 สิงหาคม 2565  
    เป็นเงิน         5,000,000.00             บาท ราคา/หนว่ย (ถ้ามี)       15,432 บาท / คน / เดือน 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ำสุด) 
     5.1   บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จำกัด 
     5.2   บริษัท บอย แอนด์ เกิร์ลล์ เจเนอร์เรชั่น จำกัด 
     5.3   บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด  
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     6.1  นายโชคชัย             สุขเหลือง            ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ 
     6.2  นางสาวบุปผาชาติ     ขุนอินทร์            ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
                                                                          ด้านการพยาบาล 
     6.3  นางสาวอนงค์นาฎ      เอ่ียมสอาด         ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
     6.4  นางสาวพัชรีย์            แสงทอง           ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
                                                                          ด้านการพยาบาล 
     6.5  นางนุชร ี                 เปี่ยมสอาด        ตำแหนง่   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 
    (ลงชื่อ)                                            ประธานกรรมการ                              

           (     นายโชคชัย   สุขเหลือง  ) 
 

       (ลงชื่อ)                                          กรรมการ                              
          (  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์ ) 
                                                                                                 

       (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                            
          (          นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด      ) 
 

           (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                     
          (              นางสาวพัชรีย์  แสงทอง          ) 

                       

              (ลงชื่อ)                                              กรรมการ  
            (               นางนุชรี  เปี่ยมสอาด            ) 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
จำนวน 27 คน ประจำปีงบประมาณ 2566 

........................... 
1.  ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะดำเนินการจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2566 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพ่ือการทำ
ความสะอาดอาคารต่างๆ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สะอาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ โดยกำหนดขอบเขตของงาน 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ คุณสมบัติของผู้รับจ้าง พนักงานหรือคนทำความสะอาด ขั้นตอน 
วิธีการและเงื่อนไขในการทำความสะอาดให้เหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐาน และกฎหมาย ตลอดจนขั้นตอน
การจัดหาผู้รับจ้างทำความสะอาดเพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
 ในข้อกำหนด นี้ 
 “ข้อกำหนด” หมายความว่า ข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาดอาคารของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 
 “สถาบัน”  หมายความว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของโรงพยาบาล ตำแหน่งต่างๆ 
เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติราชการ หรือประจำอาคารที่ทำความสะอาด 
 “อาคาร” หมายความว่า อาคารต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่กำหนดหรือระบุตามข้อกำหนดนี้ให้ทำ
ความสะอาดและให้หมายความรวมถึงวัสดุ และอุปกรณ์อันเป็นส่วนควบหรือส่วนประกอบของอาคาร หรือท่ีใช้
ประจำอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม โต๊ะ เก้าอ้ี ต้นไม้ หุ่นจำลอง รูปภาพ ซึ่งเป็นของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติหรือเป็นส่วนกลางด้วย 
 “จ้าง” หมายความว่า การดำเนินการจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
 “ผู้รับจ้าง” หมายความว่า ผู้รับจ้างทำความสะอาดอาคารของสถาบันฯ และให้หมายความรวมถึง     
ผู้เข้าเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างตามข้อกำหนดนี้ด้วย 
 “หัวหน้าผู้ควบคุม” หมายถึง พนักงานทำความสะอาดที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานกับ
พนักงานทำความสะอาดและสถาบันฯ 
 “พนักงาน” หมายความรวมถึงคนทำความสะอาดตามข้อกำหนดนี้ด้วย ซึ่งเป็นของผู้รับจ้าง 
2.  วัตถุประสงค ์
     2.1  เพ่ือสรรหาผู้รับจ้างที่มีความพร้อม และมีความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดำเนินการทำความสะอาดที่
มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด อันเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
     2.2  เพ่ือให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ลงทุน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างบุคลากร เพ่ือให้ผู้รับจ้างบริการ
จัดการให้มีการบริการที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐานที่สถาบันฯ กำหนดอันเกิดประโยชน์
ต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทางราชการ 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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3.  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
     3.1  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างด้านทำความสะอาด 
     3.2  มีประสบการณ์ด้านทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานประกอบกับ
สำเนาคู่สัญญาจ้างในเรื่องเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่กรมการแพทย์ (สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ) เชื่อถือ 
     3.3  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเอง โดยมิตอ้งให้ผู้อื่นรับช่วง 
     3.4  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ได้รับค่าแรงและสวัสดิการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงานที่บัญญัติไว้ในปัจจุบัน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่กำหนดไว้พ่ึงมีแก่พนักงาน โดยไม่มีสิทธิจะ
เรียกร้องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
     3.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของพนักงานของผู้รับจ้างทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
     3.6  เอกสารใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวหรือตะกร้าเขียว ด้านบริการทำความสะอาดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. หัวหน้าผู้ควบคุมงานและพนักงานทำความสะอาด 
     4.1 การสื่อสารหัวหน้าผู้ควบคุมงาน จะต้องมีโทรศัพท์มือถือ สำหรับการสื่อสารในการปฏิบัติงานภายใน
สถาบันฯ เพ่ือความรวดเร็วในการประสานงาน 
     4.2 พนักงานทำความสะอาดต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 4.2.๑ มีสัญชาติไทย โดยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบุคคลต่างด้าวที่
มีใบอนุญาตขอเข้าทำงานถูกต้องตามกฎหมาย 
 4.2.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่เริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง 
โดยต้องแสดงเอกสารตาม 4.2.๑  
          4.2.๓ มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  และมี
สุขภาพจิตที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีเอกสารใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม
ตรวจรับรองของรัฐบาลเท่านั้น 
 4.2.๔ มีความประพฤติดีและเรียบร้อย ไม่เสพหรือติดสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
หรือสารเสพติดทุกชนิด 
 4.2.๕ พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้องมีใบรับรองแสดงการได้รับการอบรม
หลักสูตรพ้ืนฐานการทำความสะอาด และรักษาความสะอาดที่ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคใน
โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน อย่างน้อย 50% ของจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน มาแสดง      
ต่อคณะกรรมการในวันยื่นเอกสารทั้งผู้ปฏิบัติงานจริงหรือผู้ปฏิบัติงานสำรองเพ่ือทดแทน  โดยสามารถ
ตรวจสอบหลักฐานพร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของสถาบันฯ  
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 



-3- 
      4.3 จำนวนพนักงานต้องมีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขรายละเอียดแต่ละอาคาร สถานที่หรือจุด
ปฏิบัติงานแนบท้ายข้อกำหนดนี้ และต้องส่งบัญชีรายชื่อพนักงานทำความสะอาดหลักและพนักงานสำรอง
ทดแทน ที่พร้อมเข้าทำงานความสะอาดภายในพ้ืนที่ตามจำนวนที่สถาบันฯ กำหนดไว้ทั้งหมด โดยส่งข้อมูลที่อยู่
ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ มาแสดงเป็นหลักฐานในวันเข้าทำงานให้กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา หากไม่ยื่น
เอกสารพนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด จะปรับวันละ 50 บาทไปจนกว่าจะยื่นเอกสารครบ 
      4.4 พนักงานที่ทำความสะอาดหรือระหว่างทำความสะอาดต้อง 
 4.4.๑ สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเครื่องแต่งกายหรือ
แบบฟอร์มสีเดียวกันทุกคน ตามท่ีผู้รับจ้างฯแจ้งกับสถาบันฯ 
 4.4.2 การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามระบบของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ หากมีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุด
ปฏิบัติงานและตอ้งแจ้งหัวหน้าควบคุมทันที และผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทน 
 4.4.3 พนักงานทุกคนต้องล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมกับแขวน
หรือติดบัตรแสดงตนที่ติดรูปถ่ายครึ่งตัวขนาด ๔x๖ เชนติเมตร ที่หน้าอกเสื้อตลอดเวลา 
 4.4.4 ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานทุกคน และต้องตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ      
๑ ครั้ง โดยต้องนำหลักฐานการตรวจสุขภาพมาแสดง และมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมกับแผนการทำ
ความสะอาดครั้งแรก หรือที่มีการเปลี่ยนพนักงานโดยให้ยื่นเอกสารที่กลุ่มงานพัสดุฯ ก่อนการปฏิบัติงานทุกคน 
หากพบว่ามีการเจ็บป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ
มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เช่น หยุดพักงานหรือเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน 
 4.4.5 ในกรณีที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ พนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจ      
ตามแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด 
 4.4.6 ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีกิริยา มารยาทสุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริตและ
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของสถาบันฯ  
 4.4.7 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการของเสียและการรักษาความสะอาดภายในสถาบันฯ ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสถาบันฯ 
 4.4.8 ใช้อุปกรณ์และเครื่องป้องกันความปลอดภัยที่จำเป็นเหมาะสม เช่น รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก ปิด
จมูก เอ๊ียมพลาสติกกันเปื้อนแบบเต็มตัว ถุงมือยางอย่างหนา ฯลฯ 
 4.4.9 ใช้อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานในที่สูงหรืออันตรายตามกฎหมาย หากได้รับอุบัติเหตุใด ๆ 
เกิดข้ึน สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 4.4.10 ถ้ามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายละเอียด แต่จำเป็นต้องทำเพ่ือให้งานทำ
ความสะอาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องจัดทำงานนั้นให้สำเร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 4.4.11 ให้บริษัทฯ ผู้รับจ้าง จดัหาเครื่องสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ สำหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงาน
ที่สถาบันฯ โดยสถาบันฯ จะกำหนดจุดติดตั้งให้ และสามารถเรียกรายงานเพ่ือตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของ
พนักงาน ทั้งนีเ้พ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนด้วย  
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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 4.4.๑2 รักษาความสามัคคีระหว่างพนักงานด้วยกันและกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ไม่กระทำการใดๆ 
อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ เช่น พูดจาเสียงดังเกินเหตุ ทะเลาะวิวาทกัน หรือก่อกรณีพิพาทใดๆ 
โดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลทั่วไป 
 4.4.๑3 สามารถให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ฯลฯ เมื่อสอบถาม 
หรือขอความช่วยเหลือในการจะติดต่อกับสถาบันฯ ทั้งนี้ เฉพาะในเรื่องการติดต่อทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล และจะเรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆ ไม่ได้จากผู้มาติดต่อ 
5.  รายละเอียดการดำเนินงาน 

5.๑ อาคารที่ต้องทำความสะอาด ชื่อหรือจำนวนอาคาร การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ระยะเวลา วิธีการ ขั้นตอนและอ่ืนๆ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกำหนดนี้ โดยเคร่งครัด 
ทั้งนี ้เว้นแต่จะมีรายละเอียดหรือขอบเขตของงานกำหนดเพ่ิมเติมหรือเป็นอย่างอ่ืนเฉพาะอาคารนั้นๆ  

5.๒ ทำความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวม พื้นที่เฉพาะ พื้นที่ภายใน พ้ืนที่ภายนอกทุกชั้น รวมทั้ง พ้ืนทีช่ั้นดาดฟ้า
หลังคาทางเชื่อมอาคาร กันสาดทางเชื่อมทุกอาคาร  คลินิกตรวจโรค ห้องพักผู้ป่วย ห้องอ่ืนๆ ห้องน้ำชาย-หญิง 
พ้ืนที่ทางเดิน ทางลาด ทางเชื่อม ลิฟต์โดยสาร  และพ้ืนที่เฉพาะ ดังต่อไปนี้ ด้วย 
 5.๒.๑ พ้ืนซีเมนต์ พื้นกระเบื้องเคลือบ พ้ืนหินขัด พ้ืนทรายล้าง และพ้ืนกระเบื้องยาง 
 5.๒.2 พ้ืนที่โถงทุกชั้น 

5.๒.3 ห้องประชุม ห้องเตรียมอาหาร ห้องพักวิทยากร และห้องเฉพาะอ่ืนๆ 
 5.๒.4 ห้องน้ำ ห้องสุขา ผู้ป่วยชาย-หญิง จุดสัมผัสภายในห้องน้ำด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มี
ส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% 

5.๒.5 พ้ืนที่บริเวณดาดฟ้า โดยต้องเก็บขยะมูลฝอยบริเวณท่อระบายทุกช่องด้วย 
 5.๒.6 พ้ืนที่ทางหนีไฟ ระเบียงอาคารและบันไดหนีไฟของอาคารแต่ละชั้น 
 5.๒.7 พ้ืน ผนังลิฟต์ จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ราวจับบันได ราวจับ ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิดประตู โดยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 2 ชั่วโมง  
 5.๒.8 ผนังห้อง ฝ้าเพดาน ประตู และหน้าต่างทุกประเภท มุ้งลวด เหล็กดัด ราวผ้าม่าน 
 5.๒.9 กระจกผนัง และกระจกอาคารสูง (โรยตัว) ทั้งภายนอกและในอาคาร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี/อาคาร 
 5.๒.10 โต๊ะ เก้าอ้ีทุกประเภท ชุดรับแขกเฟอร์นิเจอร์ 
 5.๒.11 ส่วนประกอบหรือส่วนควบของอาคาร และที่ใช้ประจำอาคาร เช่น เครื่องใช้/อุปกรณ์ต่างๆ 
ประจำอาคารสำนักงาน/หน่วยงาน พัดลมตั้งพ้ืน ติดเพดาน โคมไฟ หลอดไฟ เครื่องสุขภัณฑ์ รูปภาพ ป้าย
อักษรชื่อต่างๆ เครื่องปรับอากาศเฉพาะตัว เครื่องภายนอก พัดลมดูดอากาศ และช่องดูดลมเข้า-ออก ที่ผนัง
หรือฝ้าเพดาน ตู้ดับเพลิง เครื่องดับเพลิงจุดต่างๆ เคาน์เตอร์และโต๊ะวางโทรศัพท์ ให้สะอาดตลอดเวลา 
 5.๒.12 บันได ราวบันได  
 5.๒.13 ท่อและรางระบายน้ำ โดยต้องเก็บขยะมูลฝอยในบ่อและรางระบายน้ำด้วย 
 5.2.14 ปลั๊กและสวิทซ์ เปิด-ปิดไฟ 

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

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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5.3  ทำความสะอาดพ้ืนที่ ส่วนประกอบหรือส่วนควบของอาคาร และที่ใช้ประจำอาคาร ที่ไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้ในวันทำการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้มาปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติปิดทำการ เดือนละ 2 ครั้ง โดยมีพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 คน 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ทำความสะอาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
 1.๑ ทำความสะอาดวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือตามวัน เวลา ทำการของ
สถาบันฯ ที่กำหนดเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 1) 
 1.๒ ทำความสะอาดโดยการ ล้าง เช็ด ถู ขัด หรือดูด ดูดฝุ่นพ้ืน เครื่องใช้  ปลั๊กและสวิทซ์เปิดปิดไฟ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ เครื่องปรับอากาศเฉพาะภายนอก พัดลมดูดอากาศ และช่องดูดลมเข้าหรือช่องดูดลมออก 
เครื่องตกแต่งอาคาร หุ่นจำลอง รูปภาพ และสิ่งอำนวยความสะอาดต่างๆ ให้ปราศจากฝุ่น หยากไย่ ความ
สกปรก รอยเปรอะเปื้อนให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา โดยก่อนดำเนินการให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่
ประจำห้อง 
 1.๓ ลิฟต์ ต้องทำความสะอาดภายในทุกวัน ดูแลให้สะอาดตลอดเวลา พร้อมดูแลความพร้อมใช้ของ
เจลแอลกอฮอลล้างมือ ด้านหน้าลิฟต์แต่ละชั้นทุกวัน  
 1.๔ นอกจากการทำความสะอาดตาม 1.๒ แล้ว ต้องดำเนินการเพิ่มดังนี้ ด้วย 
  1.๔.๑ สำหรับพื้นที่เฉพาะและส่วนประกอบดังรายการต่อไปนี้.- 

• ทางเดิน บันได ห้องโถง ลิฟต์โดยสาร และพ้ืนที่กำหนดเฉพาะ ต้องลงน้ำยาขัดพ้ืนทั่วไปให้
สะอาด และเป็นเงาตลอดเวลา แต่ไม่ลื่น 

  1.๔.๒ พื้นที่สกปรกหรือมีรอยขีด ตำหนิต่างๆ ไม่ว่าเกิดจากการใช้อาคารตามปกติ หรือมีการ
ย้ายครุภัณฑ์ ต้องใช้น้ำยาขัดพ้ืนหรือน้ำยาล้างขัดลอกออกก่อนการลงน้ำยาขัดลอกพ้ืนให้ใช้เครื่องขัดอย่าง
ทั่วถึง เช็ดให้แห้งตามกรรมวิธีที่เหมาะสม สะอาดทันท ีและตลอดเวลา 
  1.๔.๓ พ้ืนที่สกปรก หากเป็นพ้ืนประเภทกระเบื้องเคลือบหรือไม่เคลือบ พ้ืนที่ห้องน้ำ ห้อง
สุขา และสุขภัณฑ์ต่างๆ ล้างทำความสะอาดแล้วทำให้แห้ง โดยปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง ใบไม้ เศษมูลฝอย
และสิ่งต่างๆ เพ่ือให้สะอาดตลอดเวลา ในกรณีสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำส่วนกลางชำรุด ให้แจ้งกลุ่มงานบริหารทั่วไป/
งานเคหะบริการ ทันท ี
  1.๔.๔ พ้ืนประเภทกระจก ทั้งภายในอาคาร ประตู หน้าต่างทุกชนิด ต้องเช็ดด้วยน้ำยาเช็ด
กระจก และเช็ดให้แห้งจนใสสะอาด ไม่มีตำหนิหรือรอยสัมผัสใดๆ 
  1.๔.๕ ลิฟต์ ในกรณีขนย้ายมูลฝอย และผ้าเปื้อน เสร็จแล้วต้องทำความสะอาดลิฟต์ตามที่
สถาบันฯ กำหนดทันท ี

1.๔.๖ ดูแลและเก็บมูลฝอยบริเวณอาคารทุกชั้น ขนย้ายน้ำยา สารคัดหลั่ง สารเคมี บรรจุให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อยนำไปทิ้งโรงพักขยะ  
 1.๕ ทำความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริเวณโถงอาคาร พ้ืนที่ส่วนกลาง พร้อมเคลือบเงา 
และขัดด้วยเครื่องให้พ้ืนเป็นเงาแต่ไม่ลื่น 3 เดือนครั้ง ในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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 1.๖ ตู้น้ำดื่ม 
               1.6.1 ทำความสะอาดตู้น้ำดื่มภายนอกทุกวันหรือเมื่อสกปรก 
      1.6.2 เติมน้ำ/แก้วน้ำ  
      1.6.3 ทำความสะอาดขวดใหม่ก่อนเปลี่ยนทุกครั้ง 
 1.7 รับ-ส่งผ้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละคลินิก 
 1.8 นำถุงพลาสติกใส่ในถังมูลฝอยตามจุดต่างๆ ให้ถูกต้องแต่ละประเภทที่ทางสถาบันฯ กำหนดทุกวัน
หรือเมื่อบรรจุประมาณ ¾ ส่วน หรือเมื่อบรรจุประมาณ 2/3 ส่วนของถุงพลาสติกในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเปลี่ยนทันท ี
  1.8.๑ ถุงมูลฝอยที่จะทิ้งต้องบรรทุกในรถเข็นตามข้อกำหนดนี้ โดยขนไปทิ้งที่โรงพักขยะที่
กำหนดด้านหลังอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
  1.8.๒ ถังมูลฝอยพร้อมฝาต้องล้างให้สะอาดทุกวันหลังรถขนขยะมาเก็บ และต้องนำไปวางไว้
ตามจุดเดิมทันที ในกรณีพ้ืนที่ส่วนกลาง หากถังมูลฝอยหรือฝาชำรุด ให้แจ้งงานเคหะบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไปทันท ี
 1.9 การกำจัดฝุ่นภายในอาคารและพ้ืนที่ทางเดินร่วม ต้องใช้ผ้าดันฝุ่นแทนการกวาดด้วยไม้กวาด 
 1.10 ห้ามใช้ไม้กวาดในการกวาดพ้ืนโดยทั่วไปทั้งภายในและบริเวณทางเดิน จะใช้ได้ในกรณีกวาด   
กองฝุ่นที่ได้ใช้ไม้ดันฝุ่นดันมากองรวมกันไว้แล้วใช้ไม้กวาดกวาดเข้าที่ตักผง (ชนิดมีฝาปิดมิดชิด) ส่วนนอก
อาคารพิจารณาตามความเหมาะสม 
 1.๑1 ต้องทำความสะอาดกระจกโดยทั่วไปทุกวัน และขัดพ้ืนที่ภายในและภายนอกพร้อมเคลือบมัน
ทุกชั้น (ทำความสะอาดใหญ่) หากดำเนินการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และหรือวันหยุดพิเศษอ่ืนๆ ต้องส่งแผนการ
ปฏิบัติงานแจ้งวัน เวลาที่จะปฏิบัติให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันทำความสะอาดไม่
น้อยกว่า ๗ วัน 
 1.๑2 ในการทำความสะอาดในส่วนที่ไม่อาจจะทำได้ในวันทำการปกติ ต้องทำในวันหยุดราชการ     
วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีไม่มีคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เช่น เก้าอ้ีนั่งรอตรวจ ห้องโถงพักรอการ
ตรวจโรค ห้องโถงรอรับยา ห้องสุขภัณฑ์ ต้องแจ้งให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปทราบล่วงหน้า  
 1.๑3 การลงน้ำยาเคลือบเงาดักฝุ่นให้เช็ดถูทุกวัน และขัดด้วยเครื่องให้เป็นเงา แต่ไม่ลื่น ให้สะอาด 
 1.๑4 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในการทำความสะอาด เมื่อเสร็จแล้วต้องทำความสะอาด
ก่อนนำไปตากแห้ง และเก็บไว้ในที่ที่กำหนดตามข้อกำหนดนี้ทันที ห้ามใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และผ้า
ของสถาบันฯ มาทำความสะอาด หากพบบริษัทฯ จะต้องถูกปรับชิ้นละ 10๐.-บาทต่อครั้ง 
6. วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
     6.๑ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการทำความสะอาด ต้องมีความเหมาะสมกับงานอาคารที่
ต้องปฏิบัติ และต้องจัดหาให้เพียงพอใช้งานได้ตลอดเวลาทุกวัน โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  6.๑.๑ พาหนะสำหรับปฏิบัติกิจกรรมการรักษาความสะอาด 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถเข็นสำหรับบรรจุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่สามารถเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่างมิดชิดเรียบร้อย และต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ทำความสะอาดเท่านั้น ทำวัสดุผิวเรียบทึบ ตาม
ตัวอย่างของสถาบันฯ ที่แนบให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างน้อย 2 คัน หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง
นำรูปแบบรายละเอียดของรถเข็นมาให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบ 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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  (ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถเข็นสำหรับขนถุงมูลฝอยติดเชื้อไปทิ้ง ทำด้วยวัสดุผิวเรียบทึบ     
มีฝาปิดมิดชิด และให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีข้อความสีแดงเขียนติดข้างตัวรถในขนาดที่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนทั้ง ๒ ด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น” 
  (ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถเข็นสำหรับขนถุงมูลฝอยทั่วไปไปทิ้ง ทำด้วยวัสดุผิวเรียบทึบ มีฝา
ปิดมิดชิด และให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 6.๑.๒ ไม้ม๊อบ ผ้าม๊อบ ผ้าดันฝุ่น ให้มีขนาดเหมาะสมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่คับแคบไม่สามารถใช้ไม้ม๊อบ 
ผ้าม๊อบ ผ้าดันฝุ่น ที่มีขนาดใหญ่ได้สะดวก 
 6.๑.๓ กระบอกฉีดน้ำยา  
 6.๑.๔ ไม้กรีดน้ำ ไม้กวาดสนาม 
 6.๑.๕ ภาชนะสำหรับตักมูลฝอยที่มฝีาปิดมิดชิด และสามารถปิดเปิดได้เองขณะใช้งาน 
 6.๑.๖ ถังม๊อบน้ำสำหรับผ้าถูพ้ืน ที่มีท่ีรีดน้ำได้ 
 6.๑.๗ ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลฝอย ดังนี้ 
  - สีดำ  ใส่มูลฝอยทั่วไป 
  - สีแดง  ใส่มูลฝอยติดเชื้อ (มีตราสัญลักษณ์และชื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วย) 
  - สีเหลือง ใส่มูลฝอยอันตราย  
  - สีม่วง  ใส่มูลฝอยเคมีบำบัด 
  - สีเขียว  ใส่มูลฝอยรีไซเคิล 
  ทั้งนี้ ต้องมีขนาด ให้สอดคล้องกับถังขยะของสถาบันฯ ที่มีอยู่ มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีก
ขาดง่าย สามารถบรรจุของเหลวได้ไม่รั่วซึม และมีตราหรือสัญลักษณ์ตามกฎหมาย โดยขอดูตัวอย่างได้ที่      
กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 ปริมาณการใช้ถุงขยะ ต่อเดือน 
  1. ถุงขยะสีดำ  ขนาด 15x24 นิ้ว จำนวน  70  กิโลกรัม 
  2. ถุงขยะสีดำ  ขนาด 22x36 นิ้ว จำนวน  50  กิโลกรัม 
  ๓. ถุงขยะสีแดง (หูหิ้ว) ขนาด 9x18 นิ้ว  จำนวน  10 กิโลกรัม 
  4. ถุงขยะสีแดง  ขนาด 15x24 นิ้ว จำนวน  70  กิโลกรัม 
  5. ถุงขยะสีแดง  ขนาด 22x36 นิ้ว จำนวน  30  กิโลกรัม 
  6. ถุงขยะสีเขียว  ขนาด 15x24 นิ้ว จำนวน  10  กิโลกรัม 
  7. ถุงขยะสีเขียว  ขนาด 22x36 นิ้ว จำนวน  10  กิโลกรัม 
  8. ถุงขยะสีเหลือง ขนาด 15x24 นิ้ว จำนวน  1  กิโลกรัม 
  9. ถุงขยะสีม่วง (หูหิ้ว) ขนาด 9x18 นิ้ว  จำนวน  10 กิโลกรัม 
  10. ถุงขยะสีม่วง  ขนาด 15x24 นิ้ว จำนวน  30  กิโลกรัม 
 6.๑.๘  เชือกฟาง 
 6.๑.๙  เครื่องขัดพ้ืน เครื่องดูดฝุ่น 
 6.๑.๑๐ เครื่องและอุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ 
  
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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 6.๑.๑๑ อ่ืนๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการทำความสะอาด 
 6.๑.๑๒  สติ๊กเกอร์สำหรับติดข้างถุงขยะขนาดไม่น้อยกว่า ๕x๙ เซนติเมตร ใช้สำหรับเขียนชื่อระบุหน่วยงาน 
 6.1.13 น้ำยาทำความสะอาดพ้ืนและห้องน้ำตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันที่สถาบันฯ 
กำหนด (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
 ปริมาณการใช้น้ำยาทำความสะอาด ต่อเดือน 
  1. น้ำยากีวีคลีน  จำนวน  30 ขวด 
  2. น้ำยาแซม  จำนวน  24 ขวด 
  3.  ผงซักฟอก  จำนวน  40 ถุง (ขนาด 1,500 กรัม) 
 6.1.14 อุปกรณ์ทำความสะอาด เมื่อขยะหกตกแตก  แขวนไว้ที่รถแยกเป็นช่อง และหยิบใช้สะดวก
ได้แก่ ที่คีบเศษแก้ว ถุงขยะติดเชื้อ กระป๋องใส่เศษแก้ว เชือกฟางรัดถุงขยะ กระดาษซับน้ำ ถุงมือ ขวดน้ำเปล่า 
น้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานและสถาบันฯ กำหนด ที่ตักผงแบบมือจับ เจลล้างมือ 
     6.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตามข้อ 6.๑ ถ้ามีการกำหนดมาตรฐานตามกฎหมายต้องใช้ตามที่มี
มาตรฐานนั้นๆ โดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 
 6.๒.๑ น้ำยาล้างพ้ืน ลอกแวกซ์ เคลือบเงาพ้ืน ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือได้รับการรับรองวัตถุอันตรายประเภทสอง (วอส.) แล้วแต่กรณี 
 6.๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายหรือวัตถุมี พิษ ต้องได้รับอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือ
ครอบครองตามกฎหมายด้วย 
 6.๒.๓ วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานชั้นดีที่สุดที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือตำหนิ
ใดๆ กับอาคาร  โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้กับพ้ืน เมื่อล้างพ้ืนลอกแวกซ์ ลงน้ำยาเคลือบเงาแล้วพ้ืนต้องเป็นเงา       
แต่ไม่ลื่น หรือไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลทั่วไป 
 6.๒.๔ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ หากมีการแจ้งหรือแสดงรายละเอียดในการเสนอราคา
ตามข้อกำหนดนี้ ต้องใช้ตามที่แจ้งเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุผลหรือความจำเป็น เช่น เลิกการผลิตหรือไม่มีจำหน่ายแล้ว 
โดยต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันฯ ก่อนใช้ 
 6.๒.๕ กระแสไฟฟ้า และน้ำที่ใช้ทำความสะอาด  สถาบันฯ จะจัดและอำนวยความสะดวกให้เท่าที่
จำเป็นและเหมาะสม โดยต้องแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อน  
 ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการทำความสะอาดเฉพาะตามเอกสารหมายเลข ๑ โดยต้องทำความสะอาด  
ตามข้อกำหนดนี้โดยเคร่งครัด 
     6.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ
ที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา พร้อมแสดงหลักฐานการผลิตในประเทศประกอบ เช่น ฉลากผลิตภัณฑ์ 
ส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
(ภาคผนวก 2) ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้อง
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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7. การตรวจสอบและรายงาน 
     7.1 ในระหว่างทำความสะอาด พนักงานต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่
เป็นส่วนควบของอาคารหรือที่ใช้ประจำอาคารทุกวัน เช่น สวิตซ์ไฟฟ้า พัดลมต่างๆ ก๊อกน้ำ ท่อประปา ในส่วน
ที่ไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะก่อนออกจากพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเวลา ๑๖.๐๐ น.   
     7.2 ในการทำความสะอาดของพนักงาน ถ้าพบหรือกระทำการใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ก๊อกน้ำ ท่อประปา ให้รีบรายงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ทราบทันที และต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
หลังจากรายงานด้วยวาจาแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อครบ ๓ ครั้ง บริษัทต้องเปลี่ยนพนักงานทำความ
สะอาดใหส้ถาบันฯ ใหม่ภายใน 3 วันทำการ 

8. การจ้างทำความสะอาด 
    8.๑ ผู้ที่จะเป็นผู้รับจ้างทำความสะอาด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และต้องดำเนินการ
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการจ้างทำความสะอาดอาคาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 
    8.๒ ในการเสนอราคานอกจากจะต้องดำเนินการตามข้อ 8.๑ ทุกประการแล้ว ต้องดำเนินการตามท่ีกำหนด
ในข้อกำหนดนี้ด้วย คือ 
 8.๒.๑ ระบุชื่อ แหล่งผลิตหรือประเทศที่ผลิตวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด โดยระบุเลขที่มาตรฐานต่างๆ 
ตาม 6.๒.๑ หรือตามท่ีกำหนดดังนี้ 
 
ลำดับ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ มอก./มผช./อย./วอส. 

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

๒. น้ำยาถูพ้ืนประจำวัน  เช่น มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรอื วอส.๒๙๒/๒๕๕๒ 
หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ หรือ วอส.๘๘/๒๕๔๘ 
หรือ วอส.๔๙๓/๒๕๕๐วอส.๕๑๐/๒๕๕๓ 

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

๔. น้ำยาเคลือบเงาพ้ืน  เช่น มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรอื วอส.๕๗/๒๕๔๘ 
หรือ ๑๓๗/๒๕๔๐ 

๕. น้ำยากำจัดคราบสนิมและ
ตะกอนในห้องน้ำ 

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

  
 

  

      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 
                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
          (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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ลำดับ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ มอก./มผช./อย./วอส. 
6. น้ำยาเช็ดกระจก  เช่น มอก.๑๙๙๐/๒๕๔๓ หรอื วอส.๒๓๙/๒๕๔๗ 

หรือ วอส.๒๒๘/๒๕๔๗ หรือ วอส.๒๙๑/๒๕๔๐ หรือ 
วอส.๔/๒๕๔๓ หรือ วอส.๕๒๔/๒๕๔๙ หรือ มผช.
๕๕๙/๒๕๔๗ 

7. น้ำยาขัดอลูมิเนียม สแตนเลส
และโครเมี่ยม 

 เช่น มอก.๑๐๓๕/๒๕๓๔ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองจาก อย.หรือ วอส. 

8. สารซักล้าง (ผงซักฟอก)  
หรือน้ำยาทำความสะอาด 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เช่น วอส.๑๔๖๒/๒๕๕๔ วอส.๒๒๔/๒๕๕๔ หรือ 
วอส.๒๑๖/๒๕๕๓  หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
จาก อย.หรือ วอส. 

9. น้ำยาซักพรม น้ำยา แชมพู หรือ
สเปรย์ 

 เช่น วอส.๒๒๔/๒๕๔๔ หรือ วอส.๒๑๖/๒๕๕๓ 

10. แอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ  วอส.หรือใบรับแจ้งจากสำนักคณะกรรมการอาหาร
และยา 

 

หมายเหตุ: ๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารยืนยันน้ำยาที่ใช้ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้ามใช้ ทำ 
ความสะอาด หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ยืนยันว่า
ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้ามมีในน้ำยาทำความสะอาด ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสารด้วย 
  ๒. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย หรือใช้ปากกาเน้นคำ หรือติดสลิปยื่นให้เห็นเด่นชัดใน 
แคตตาล็อก หรือรายละเอียดของน้ำยาแต่ละตัวที่ได้ผ่าน อย.มอก.วอส. หรือ มผช.  หรือผลิตภัณฑ์โรงพยาบาล
รัฐบาลที่เชื่อถือได้ หรือผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างชัดเจนในวันยื่นเอกสารด้วย 
 8.๒.๒ ดูสถานที่ สำรวจตรวจสอบสถานที่และคำนวณงานจากสภาพพ้ืนที่จริงของอาคาร 
     8.๓ การจ่ายค่าจ้างทำความสะอาด สถาบันฯ จะจ่ายเป็นงวดเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง เมื่อได้ส่งมอบและ
สถาบันฯ ได้ตรวจรับถูกต้องตามสัญญา 
     8.๔ ระยะเวลาจ้างตามข้อกำหนดนี้มีระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕66  
     8.๕ ยื่นแผนการจัดอัตรากำลังคนที่ทำความสะอาดสำหรับพ้ืนที่แต่ละจุด และแต่ละอาคารโดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวน หัวหน้าพนักงาน จำนวนพนักงาน ตามคุณสมบัติต่างๆ ตามข้อกำหนดนี้ให้
สถาบันฯ ในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

9. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    9.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำวัน สัปดาห์ เดือน ๓ เดือน และ ๖ เดือน ให้สถาบันฯ ผู้ควบคุมงาน
และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ชุด โดยต้องยื่นล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการปฏิบัติตามแผนไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
แผนการปฏิบัติงานตามวรรคก่อน หากผู้รับจ้างมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งและส่ งแผน
ดังกล่าว ให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สถาบันฯ มีสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ โดยการแจ้ง
ให้ผู้รับจ้างทราบเช่นเดียวกัน โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามท่ีปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ 
 

      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 
                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
 (     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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    9.๒ ผู้รับจ้างต้องนำแผนการปฏิบัติตาม 9.๑ ไปติด ณ สถานที่ที่จะปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบการทำความสะอาดห้องน้ำ ต้องตรวจสอบตาม
แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องน้ำประจำวันที่สถาบันฯ เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
และต่อเนื่อง 
     9.๓ ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานประจำสถาบันฯ จำนวน 1 คน เพ่ือทำหน้าที่ควบคุมพนักงานและประสานงาน
ระหว่างสถาบันฯ กับบริษัท ในนามหรือผู้แทนผู้รับจ้าง และต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.๓ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  และสามารถควบคุมกำกับและบริหารจัดการ
พนักงานได ้
     9.๔ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้สถาบันฯ ควบคุม กำกับและดูแล สั่งการพนักงานทุกตำแหน่งหน้าที่ เพ่ือให้
งานทำความสะอาดเป็นไป และถูกต้องตามสัญญาหรือขอบเขตของงานตามข้อกำหนดนี้ โดยพนักงานต้อง
ปฏิบัติตามทันท ี
     9.๕ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อการชำรุด เสียหาย การสูญหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร อุปกรณ์หรือส่วนควบอาคาร 
หรือทรัพย์สินของสถาบันฯ อันเนื่องจากการกระทำของพนักงานหรือผู้รับจ้าง รวมตลอดถึงการทำผิดกฎหมาย 
เช่น ขโมยทรัพย์สินของสถาบันฯ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ โดยต้องรับผิดชอบ
ร่วมหรือแทนพนักงานทุกกรณ ี
    9.๖ ผู้รับจ้างต้องควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นตามสัญญาจ้าง และตามข้อกำหนดนี้โดย
เคร่งครัด และตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องจำนวนพนักงาน และการทำความสะอาดแต่ละอาคาร หรืออาคาร
ที่กำหนดเฉพาะ หากมีจำนวนไม่ครบ ผู้รับจ้างหรือหัวหน้าพนักงานต้องแจ้งสถาบันฯ และจัดพนักงานอ่ืนหรือ
คนใหม่มาทำความสะอาดแทนทันทีอย่างช้าไม่เกิน 09.๐๐ น. ของวันที่ขาด ส่วนเวลาที่พนักงานยังมาไม่ถึง ให้
หัวหน้าพนักงานต้องปฏิบัติงานแทนก่อน โดยให้หัวหน้าควบคุมงานทำหนังสือแจ้งกลุ่มงานพัสดุฯไว้เป็น
หลักฐานเบื้องต้น มิฉะนั้น ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ ดังนี้ 
 (ก) ปรับโดยการคิดคำนวณจากอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำของผู้ที่ขาดงานตามที่กฎหมายกำหนดในปัจจุบัน 
 (ข) ปรับโดยการหักค่าจ้าง ตามสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐.10 ของวงเงินจ้างตามสัญญาแต่                          
ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐.-บาท 
     กรณีพนักงานมาสายเกิน 15 นาทีขึ้นไปให้หักเงิน 50 บาท โดยหักเงิน 1 ชั่วโมงละ 100 บาท  
ส่วนเศษตั้งแต่ 30 นาที  ให้ปัดเป็น 1 ชั่วโมง 
 (ค) ห้ามใช้อุปกรณ์ของโรงพยาบาลในการทำความสะอาด เช่น การนำผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยมา                         
ใช้ทำความสะอาด เป็นต้น หากนำมาใช้ปรับโดยหักค่าจ้าง ชิ้นละ 50 บาท 
      ทั้งนี้ โดยมีสิทธิคำนวณและหักจากเงินค่าจ้างงวดเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างตามสัญญา 
      9.๗ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างนำหลักฐานการจัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้มาตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยวัสดุประเภทน้ำยาต่างๆ หากไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดนี้ และไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ ก่อน สถาบันฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) และหรือบอกเลิก
สัญญาก็ได ้
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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     9.8 สถาบันฯ มีสิทธิที่จะประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้าง การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 
ตลอดเวลาและทุกเดือน หากปรากฏว่ามีการปฏิบัติผิดหรือฝ่าฝืนสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ หรือผลงานไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ สถาบันฯ มีสิทธิที่จะสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา พร้อมเรียกค่าใช้จ่ายและ
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หรือจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ โดยสถาบันฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
 
   คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
    (ลงชื่อ)                                            ประธานกรรมการ                              

           (     นายโชคชัย   สุขเหลือง  ) 
 

       (ลงชื่อ)                                          กรรมการ                              
          (  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์ ) 
                                                                                                 

       (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                            
          (          นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด      ) 
 

           (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                     
          (              นางสาวพัชรีย์  แสงทอง          ) 

                       
              (ลงชื่อ)                                              กรรมการ  

            (               นางนุชรี  เปี่ยมสอาด            ) 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 เอกสารหมายเลข ๑ 
รายละเอียดเฉพาะการทำความสะอาดอาคารดำรงนิราดูร 

แนบท้ายข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาดอาคาร 
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

คนท่ี อาคาร หน่วยงาน หมายเหต ุ
1. ดำรงนิราดูร คลินิกนรีเวช ช้ัน 1  
2  คลินิกเต้านม/ คลินิกคัดกรองผู้ป่วยนอก ช้ัน 1  
3  ก.รังสีวินิจฉัย ช้ัน 1  
4  ก.เภสัชกรรม ช้ัน 1  
5  ห้องน้ำ และโถง ช้ัน 1  
6 ช้ัน 2 คลินิกตรวจสุขภาพ ช้ัน 2  
7  คลินิกระบบทางเดินอาหาร ช้ัน 2  
8  คลินิกเคมบีำบัด ช้ัน 2  
9  ห้องน้ำ ช้ัน 2  

10 ช้ัน 3 บริเวณโถงห้องเจาะเลือด ช้ัน 3  
11  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ช้ัน 3 จ-ศ 06.00 - 20.00 น. 
12  กลุ่มงานพยาธิวิทยา ส 06.00 – 14.00 น. 
13 ช้ัน 5 สำนักงาน ช้ัน 5  
14 วิเคราะหบ์ำบัดโรคมะเร็ง ก.รังสีรักษา ช้ัน 1 จ-ศ 06.00–20.00 น. 
15  คลินิกปอด/โถงห้องตรวจ ช้ัน 1หอ้งสุขา ช้ัน 1 /  

มูลนิธิ /ร้านสวสัดิการ 
วันเสาร์-อาทิตย์ ปฏิบัติงาน ward 8 

16  ก.โภชนศาสตร์ ห้องน้ำสาธารณะ ช้ัน 1 
สำนักงานช่าง/ห้องตรวจหาเชื้อไวรัส 

วันจันทร์-อาทิตย ์

17 ช้ัน 2 เคมีบำบัด ช้ัน 2  
18 ช้ัน 3 ห้องผ่าตัด ช้ัน 3  
19  คลินิกส่องกล้อง ช้ัน 3/จ่ายกลาง  (โดยเข้าทำความ

สะอาดสถานท่ีละอย่างน้อย 2 เวลา) 
จ-ศ 06.00–20.00 น. 
ส 06.00 – 14.00 น. 

20 ช้ัน 4 ห้องพักแพทย์/ศูนย์คอม  ช้ัน 4  
21  กลุ่มงานวิจัย อาคารดำรงนริาดรู  
22 ช้ัน 5 ศูนย์ยาเคมีบำบัด ช้ัน 5 จ-ศ 06.00–20.00 น. 
23 อาคารสันทนาการ ห้องสมุด/ห้องประชุม/กง.ประกัน  
24  เก็บขยะ/ท่อระบายน้ำบริเวณรอบอาคาร (ผช)  
25  เก็บขยะ/ท่อระบายน้ำบริเวณรอบอาคาร (ผช)  
26  ขนย้ายโตะ๊/บริเวณรอบอาคาร/ทางเชื่อมอาคาร  
27  หัวหน้าแม่บ้าน  
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 

 
 

๑ คน 
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พื้นที่ส่วนรวม มีรายการ ดังนี้.- 
- ขัดลิฟท์ (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- ขัดพ้ืนที่ส่วนกลาง (3 เดือนครั้ง) 
- ขัดพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน (3 เดือนครั้ง) 

 - กรณีที่พนักงานทำความสะอาดไม่มาทำงานหรือขาดงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาดใหม่
ทดแทนให้ทันการณ์ โดยผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังนี้.- 
 - กรณีพนักงานทำความสะอาดมาปฏิบัติล่าช้าหรือกลับก่อนเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้สถาบันฯ หักเงินค่าจ้างที่
จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานคร และยินยอมให้สถาบันฯ ปรับเป็นรายวัน
ในอัตรา ๐.10 ของราคาท่ีตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 
 - ถ้ามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายละเอียด แต่จำเป็นต้องกระทำเพ่ือให้งานทำความสะอาด
แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องจัดทำงานนั้นให้สำเร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ๆ ทั้งสิ้น 
 - สถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ คือ บริเวณห้องเก็บของ ชั้น 1 และห้องที่จัดเตรียมในแต่ละชั้น 
 - อ่ืนๆ (ถ้ามี) ตามท่ีสถาบันฯ จะกำหนดตามความจำเป็น เหมาะสมและตามสถานการณ์ 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................ประธานกรรมการ 

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ๒ 

 
ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ 

 
โครงการ..............................................................................................................  

 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 
ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
เป็นเงิน 
(รวม) 

พัสดุ 
ในประเทศ 

พัสดุ 
ต่างประเทศ 

1        
2        
3        
4        
5        

รวม     xxx xxx xxx 
อัตรา 

(ร้อยละ) 
    100 70 30 

 
ลงชื่อ...........................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
      (                                ) 

 
 
 

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

                       (       นายโชคชัย   สุขเหลือง     ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(  นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์  )         ( นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด ) 
 

  (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ) ....................................................กรรมการ 
(     นางสาวพัชรีย์  แสงทอง     )                 (       นางนุชรี  เปี่ยมสอาด       ) 
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