
 

ลงช่ือ.....................................ประธานกรรมการ       ลงช่ือ......................................กรรมการ      ลงช่ือ....................................กรรมการ    

  (นางวิมลพรรณ  โชติแสงทอง)                                (นางสุภาวดี  เช้ือมีแรง)                       (นางธนพร  แก"นเพ็ชร)   

 

รายละเอียดมาตรฐานคุณสมบัติของผู�รับจ�าง คุณลกัษณะเฉพาะ ข�อกําหนดและเงื่อนไข 
 การจ�างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจําป(งบประมาณ 2564 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ/0นฟูผู�ติดยาเสพติดแห1งชาติบรมราชชนนี 

……….…………………..………………….. 

1. ความเป5นมา 

สถาบันบําบัดรักษาและฟ+,นฟูผู/ติดยาเสพติดแห"งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย2 กระทรวง
สาธารณสุข เป4นส"วนราชการท่ีมีภารกิจในการบําบัดรักษาและฟ+,นฟูผู/ติดยาและสารเสพติด อีกท้ังเป4นสถาบัน
วิชาการด/านการบําบัดรักษายาและสารเสพติด เป4นท่ีปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน"วยงานต"างๆ ภายใน
อาคารสถาบันฯ ประกอบกับมีผู/มารับบริการด/านการบําบัดและติดต"อราชการเป4นประจํา ดังนั้นจําเป4นต/องมี
พนักงานมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช/ อุปกรณ2ต"างๆ ท่ีมีอยู"ในอาคารให/
มีความสะอาดอยู"เสมอและพร/อมใช/งาน ด/วยเหตุผลดังกล"าวข/างต/นจึงจําต/องจัดหา ผู/รับจ/างท่ีมีความชํานาญ
และมีประสบการณ2ในการดําเนินการท่ีมีความพร/อมทุกๆ ด/าน เพ่ือให/บริการดูแลรักษาความสะอาดให/มี
ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค6 
๒.๑. เพ่ือให/พ้ืนท่ีอาคาร สถานท่ีดําเนินงานการให/บริการผู/ป?วย ญาติผู/ป?วยและบุคลากรของสถาบันฯ 

ได/รับการรักษาความสะอาด 
๒.๒. เพ่ือความเป4นระเบียบเรียบร/อย ของสถาบันฯ ประกอบกับเป4นการดูแลสถานท่ีให/มีอายุการใช/

งานได/คงทนถาวรมากข้ึน 
๒.๓  เพ่ือให/ผู/รับบริการและผู/ป?วย บุคคลากรของสถาบันฯ ได/รับความสะอาดในการใช/บริการห/องน้ํา

และพ้ืนท่ีบริเวณต"างๆ อย"างถูกสุขลักษณะและเกิดความพึงพอใจ 
๒.๔  เพ่ือให/พ้ืนท่ีมีความสะอาด สวยงาม มีสภาวะแวดล/อมดีเป4นท่ีพึงพอใจผู/มารับบริการและเพ่ือให/

สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดล/อมท่ีดี 
๒.5  เพ่ือให/ผู/รับจ/างมาดําเนินการในภารกิจงานรักษาความสะอาดให/มีบริการท่ีสะดวก คล"องตัว 

รวดเร็วมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานงานทําความสะอาดท่ีกําหนดอันเกิดประโยชน2ต"อทาง
ราชการ  
 
3. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 

3.1. เป4นนิติบุคคลผู/มีอาชีพรับจ/างงานท่ีประกวดราคาจ/างด/วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 ซ่ึงมีผลงาน
หรือสําเนาสัญญาจ/าง ในวงเงินไม"น/อยกว"า 1,8๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล/านแปดแสนบาทถ/วน) และเป4นผลงาน
ท่ีเป4นคู"สัญญาโดยตรงกับหน"วยงานของรัฐหรือหน"วยงานเอกชนท่ีสถาบันบําบัดรักษาและฟ+,นฟูผู/ติดยาเสพติด
แห"งชาติบรมราชชนนีเชื่อถือได/ 
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5. ระยะเวลาการจ�าง 
กําหนดระยะเวลาจ/าง 12  เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต"วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี  30 กันยายน 2564 

 
6. ระยะเวลาส1งมอบงาน 

สถาบันบําบัดรักษาและฟ+,นฟูผู/ติดยาเสพติดแห"งชาติบรมราชชนนีจะจ"ายเงินเป4นรายงวดๆ ละ          
1 เดือน เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได/ตรวจรับเรียบร/อยแล/ว  

 
7. วงเงินในการจัดหา  

จํานวนเงินท้ังสิ้น  3,665,000.- บาท (สามล/านหกแสนหกหม่ืนห/าพันบาทถ/วน) โดยเบิกจ"ายจากเงิน
งบประมาณรายจ"าย/เงินบํารุง  ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
8. สถานท่ีติดต1อเพ่ือขอทราบข�อมูลเพ่ิมเติม  

กลุ"มงานพัสดุและบํารุงรักษา ภารกิจด/านอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟ+,นฟูผู/ติดยาเสพติด
แห"งชาติบรมราชชนนี ชั้น 2  อาคารอํานวยการ  เลขท่ี  60  ถนนพหลโยธิน  ตําบลประชาธิปSตย2  อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130   

ทางโทรศัพท2 0 2531 0080-4 ต"อ 466,484 
ทางโทรสาร  0 2531 8404 
ทาง e-mail 1165@pmnidat.go.th และทางเว็บไซต2   www. pmnidat.go.th  

 
9. พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

พ้ืนท่ีภายในอาคาร และพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ อาคาร และลานจอดรถ มีรวมพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ     
32,000 ตารางเมตร   

 
10. จํานวนผู�ปฏิบัติงาน 

10.1 ผู/รับจ/างต/องจัดหาหัวหน/าพนักงานทําความสะอาดจํานวน 1 คน สําหรับการติดต"อ
ประสานงานได/ตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานวันจันทร2 – เสาร2 ต้ังแต" 7.00-16.30 น. (พักช"วงเช/า 15 นาที 
พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และช"วงบ"าย 15 นาที) 

 10.๒ พนักงานปฏิบัติงาน จํานวนรวม 25 คน ปฏิบัติงานในวันราชการและวันเสาร2ให/มีพนักงาน
ปฏิบัติงานรวมไม"น/อยกว"า 15 คน สําหรับวันอาทิตย2และ วันหยุดนักขัตฤกษ2 ให/มีพนักงานปฏิบัติงานรวมไม"
น/อยกว"า 10 คน (กรณีวันเสาร2ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ2ใดๆ ให/ถือเกณฑ2จํานวน 15 คน เช"นกัน) ดังนี้ 
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อาคาร/ตึก วันจันทร6-วันศุกร6 วันเสาร6 วันอาทิตย6/วันหยุดนักขัตฤกษ6 
อาคารอํานวยการ 10 4 1 
อาคารประยูรนรการผดุงฯ 1 1 1 
อาคารพลอยไทย/อาคารจ"ายกลาง 1 - - 
โรงอาหารธัญญฟู̂ดคอร2ท/ลานสมเด็จย"า/ศาลาหอพระ 1 - - 
อาคารอาชีวบําบัด/ตึกมรกต ช้ัน 1 1 - - 
ซ"อมบํารุง/ยานพาหนะ/กศน./ตึกราชาวดี/ฟ_ตเนส 1 - - 
ตึกเพชร 4 4 3 
ตึกทับทิม 3 3 3 
ตึกมุกดา 1 1 1 
ตึกบุษราคัม 1 1 1 
หัวหน/าพนักงานทําความสะอาด 1 1 - 

รวม 25 15 10 
          10.๓  เวลาปฏิบัติงาน คือ วันจันทร2 - อาทิตย2 ปฏิบัติงานต้ังแต" 7.00-16.30 น. (พักช"วงเช/า 15 นาที 
พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และช"วงบ"าย 15 นาที) 

10.4 เวลาและสถานท่ีในการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและอาจกําหนด
เพ่ิมข้ึนได/ในภายหลัง เพ่ือให/เกิดประโยชน2สูงสุดต"อผู/ว"าจ/าง 

 

11. หน�าท่ีความรับผิดชอบของผู�รับจ�าง 
11.1  จัดหาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติ ความรู/ ความสามารถ และผ"านการอบรมเพ่ือให/สามารถปฏิบัติ

ได/อย"างมีประสิทธิภาพตามข/อกําหนดและเง่ือนไขรายละเอียดท่ีระบุไว/ในเอกสารนี้ 
11.2  จัดให/มีประกันสังคมแก"พนักงาน และมีการจ"ายค"าตอบแทนตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
11.3  จัดทําประวัติพนักงานส"งมอบให/หัวหน/าฝ?ายบริหารท่ัวไปหรือผู/ท่ีได/รับมอบหมาย (ผู/กํากับดูแล 

การทํางานของพนักงานรักษาความสะอาด) ภายใน 3 วัน ก"อนการเข/าปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                   11.3.1 รูปถ"ายสี หน/าตรง ไม"สวมหมวก ไม"ใส"แว"นดํา แต"งเครื่องแบบตามมารตราฐานของ 
ผู/รับจ/าง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

    11.3.2 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ/าน พร/อมรับรองสําเนา 
    11.3.3 เอกสารรับรองการผ"านการอบรมเรื่องการรักษาความสะอาดจากผู/รับจ/าง 
    11.3.4 ใบรับรองแพทย2ของพนักงาน ต/องได/รับการตรวจและรับวัคซีนปaองกันโรคตามท่ีผู/

ว"าจ/างกําหนดจากสถานพยาบาลท่ีเชื่อถือได/ โดยเป4นค"าใช/จ"ายของผู/รับจ/าง และผ"านเกณฑ2ท่ีกําหนด คือ  
    - ตรวจร"างกายโดยแพทย2  (Physical Examination)  
    - ถ"ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) (หาวัณโรค) 
    - ตรวจความสมบูรณ2ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) (ความเข/มข/นของเลือด) 
    - ตรวจปSสสาวะ (Urine Analysis) (การติดเชื้อในปSสสาวะ) 
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11.4  จัดทําปaายชื่อพนักงาน พร/อมรูปถ"ายและเบอร2โทรศัพท2ท่ีติดต"อได/ แสดงได/ประจําจุดท่ีปฏิบัติ
ให/เห็นชัดเจน ภายใน 15 วัน หลักจากเริ่มสัญญา 

11.5 จัดเตรียมพนักงานสํารองอย"างน/อย 5 คน โดยส"งประวัติและเอกสารท่ีเก่ียวข/องให/สถาบันฯ
ตรวจสอบล"วงหน/าก"อนปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีการจ/างพนักงานใหม"ทุกคน ต/องส"งมาพบและส"งเอกสารตามท่ี
กําหนดกับผู/ท่ีสถาบันฯมอบหมายทันที 

11.6  ผู/รับจ/างต/องดําเนินการแก/ไขหรือเปลี่ยนตัวพนักงานภายใน  24 ชั่วโมง เม่ือสถาบันฯ เห็นว"า
พนักงานผู/ใด ไม"เหมาะสมกับการปฏิบัติหน/าท่ี และแจ/งให/ผู/รับจ/างทราบแล/ว 

11.7 จัดให/มีหัวหน/าพนักงานทําความสะอาด ท่ีผู/รับจ/างมอบหมายให/สามารถควบคุมพนักงาน      
ทําหน/าท่ีประสานงานและมีอํานาจตัดสินใจแทนผู/รับจ/าง จํานวน 1 คน 

11.8  ผู/รับจ/างต/องให/พนักงานรับประทานอาหารในสถานท่ีท่ีผู/ว"าจ/างกําหนดและดูแลให/เรียบร/อย
เหมาะสม 

11.9  ดําเนินการจัดอบรมให/พนักงานของผู/รับจ/างอย"างน/อยปQละ 1 ครั้ง โดยผู/รับจ/างเป4นผู/ออก
ค"าใช/จ"ายในการ อบรมท้ังหมด และแจ/งกําหนดการให/ ทราบล"วงหน/าอย"างน/อย 7 วัน โดยหัวข/อในการอบรม
ผู/ว"าจ/างจะเป4นผู/กําหนด 

11.10  ห/ามผู/รับจ/างและพนักงานของผู/รับจ/างท้ังท่ีอยู"ในระหว"างการปฏิบัติงานหรือนอกเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือนอกเวลาการปฏิบัติงาน แสวงหาผลประโยชน2อ่ืนใดทุกรูปแบบในพ้ืนท่ีสถาบันฯ 

11.11  ผู/รับจ/างต/องให/ความร"วมมือในการตรวจหาสารเสพติดหรืออ่ืน ๆ ในร"างกายของพนักงานใน
กรณีท่ีสถาบันฯร/องขอ โดยผู/รับจ/างต/องรับผิดชอบค"าใช/จ"ายเอง 

11.12  กํากับดูแลพนักงานของผู/รับจ/าง ให/ปฏิบัติตามโครงการบริหารจัดการขยะสถาบันฯ โดยแยก
ขยะประเภทต"าง ๆ ได/แก" ขวดน้ํา กระดาษ กระปvอง เศษอาหาร ผัก ผลไม/ ฯลฯ และดําเนินการท้ิงให/ถูก
หลักเกณฑ2ท่ีสถาบันฯ กําหนดโดยเก็บไว/ส"วนกลาง ห/ามแม"บ/านทําความสะอาดขายเข/าส"วนตัว (ตามบทปรับ
แนบท/าย)  

11.13  การขัดล/างพ้ืนท่ีใด ๆ ผู/รับจ/างต/องกําชับและดูแลให/พนักงาน เคลื่อนย/ายวัสดุ ครุภัณฑ2ต"างๆ  
ด/วยความระมัดระวัง หากเกิดความเสียหายกับวัสดุ ครุภัณฑ2 หรือพ้ืนห/อง/อาคาร ผู/รับจ/างต/องรับผิดชอบใน
การซ"อมแซมหรือจัดซ้ือทดแทน โดยหน"วยงานท่ีเข/าขัดล/างจะต/องมีเจ/าหน/าท่ีของหน"วยงานอยู"ประจําทุกครั้ง
การขัดล/างพ้ืนท่ีท่ีมีผู/ป?วย จะต/องอยู"ในการรับผิดชอบของบุคคลกรทางการพยาบาลเท"านั้น หากพนักงานของ 
ผู/รับจ/างเห็นว"ามีความเสี่ยง สามารถปฏิเสธการขัดล/างในพ้ืนท่ีดังกล"าวและรายงานกับผู/ท่ีสถาบันฯ มอบหมาย
ให/ดูแล 

11.14  กรณีพนักงานของผู/รับจ/างออกนอกพ้ืนท่ีของสถาบันฯ ในระหว"างการปฏิบัติต/องได/รับการ 
อนุญาตจากผู/ท่ีสถาบันฯ มอบหมายให/เป4นผู/กํากับดูแล  

11.15 ห/ามพนักงานนําสิ่งของท่ีอยู"ภายในสถาบันฯออกไปท้ังสิ้น รวมถึง ขวดน้ํา กระดาษ วัสดุ        
อุปกรณ2ฯลฯ หากตรวจพบดําเนินการทางกฎหมายทันที 
 
 
 



 

ลงช่ือ.....................................ประธานกรรมการ       ลงช่ือ......................................กรรมการ      ลงช่ือ....................................กรรมการ    

  (นางวิมลพรรณ  โชติแสงทอง)                                (นางสุภาวดี  เช้ือมีแรง)                       (นางธนพร  แก"นเพ็ชร)   

 

-5- 
 

11.16  ห/ามพนักงานเสพของมึนเมา สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา หรือกระทําการใดๆ อันไม"เหมาะสมภายใน 
สถานท่ีของผู/ว"าจ/าง และห/ามนําบุตร หลาน เข/ามาในพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน 

11.17  พนักงานของผู/รับจ/างทุกคนต/องดูแลรักษา และรักษาผลประโยชน2ของผู/ว"าจ/างในเรื่อง 
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ2 ครุภัณฑ2 หากพบว"ามีการชํารุดเสียหาย ต/องรีบแจ/งแก"ทางสถาบันฯ ทันที 

11.18  สถาบันฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดจํานวนพนักงานตามความเหมาะสม โดย                 
ผู/รับจ/างตกลงคิดราคาค"าจ/างพนักงานต"อรายในอัตราเดียวกับท่ีเสนอไว/ 

 
12. คุณสมบัติของพนักงาน 

12.1  หัวหน/าพนักงานทําความสะอาด เพศหญิง อายุไม"ต่ํากว"า 45 ปQ และไม"เกิน 65 ปQ นับถึงวันท่ี
เริ่มปฏิบัติงาน ต/องผ"านการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การใช/เครื่องมือท่ีเก่ียวข/อง ตลอดจนการใช/สารเคมี
เป4นอย"างดี  โดยมีหนังสือรับรองหรือเป4นผู/ท่ีมีประสบการณ2ในการปฏิบัติไม"น/อยกว"า 3 ปQ และได/ผ"านการสอบ
ประวัติมาเรียบร/อยแล/ว  

        พนักงานทําความสะอาดระดับปฏิบัติการ เพศหญิง/เพศชาย อายุไม"ต่ํากว"า 18 ปQบริบูรณ2 และ
ไม"เกิน 60 ปQ นับถึงวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ต/องผ"านการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การใช/เครื่องมือท่ีเก่ียวข/อง 
ตลอดจนการใช/สารเคมีเป4นอย"างดี โดยมีหนังสือรับรองหรือเป4นผู/ท่ีมีประสบการณ2ในการปฏิบัติต้ังแต" 1 เดือน 
ข้ึนไป และได/ผ"านการสอบประวัติมาเรียบร/อยแล/ว 

12.2  มีสัญชาติไทย สามารถ พูด อ"าน เขียน ได/ดี ไม"เป4นผู/ทุพลภาพถึงข้ันไม"สามารถปฏิบัติงานได/
หรือเป4นคนเสมือนไร/ความสามารถ ท้ังนี้ กรณีเป4นพนักงานต"างชาติ ต/องมีหนังสืออนุญาตให/เข/าเมืองโดยถูก
กฎหมาย และต/องมีการตรวจร"างกายเพ่ิม ในรายการโรคติดต"ออ่ืนเพ่ิมเติม (ท่ีอาจกําหนดในภายหลัง)            

12.3  มีสุขภาพร"างกายแข็งแรงสมบูรณ2 ไม"มีปSญหาทางสุขภาพจิต ไม"เป4นโรคติดต"ออันตรายร/ายแรง
และโรคต/องห/ามตามระเบียบราชการ ไม"ใช/สารเสพติด โดยต/องรับการตรวจสุขภาพก"อนเข/าปฏิบัติงาน 

12.4  เป4นผู/มีความซ่ือสัตย2 สุจริต สุภาพเรียบร/อย 
12.5  มีความประพฤติดี ไม"เล"นการพนัน            
12.6  ผู/ว"าจ/างสามารถคัดเลือกพนักงานทําความสะอาดร"วมกับผู/รับจ/าง    
 

13. การปฏิบัติงานของพนักงานผู�รับจ�าง 
พนักงานของผู/รับจ/างทุกคน  จะต/องอยู"ในระเบียบหรือข/อบังคับของสถาบันฯ หากพบพนักงานผู/ใดฝ?า

ฝ+นหรือไม"ปฏิบัติตามระเบียบหรือบังคับ ผู/รับจ/างจะต/องเปลี่ยนตัวให/ทันทีเม่ือได/รับแจ/งจากผู/ว"าจ/างหรือ
ตัวแทนของผู/ว"าจ/าง 

13.1  การแต"งกาย พนักงานทุกคนต/องสวมใส"แบบฟอร2มท่ีถูกต/องตามสุขลักษณะในงานท่ีปฏิบัติ    
ท่ีอยู"ในสภาพดี ไม"เก"าไม"ขาด ขนาดพอดีกับผู/สวมใส" และต/องสวมใส"รองเท/าหุ/มส/น หรือรองเท/าบูxต หรือ
รองเท/าผ/าใบ ท้ังนี้ห/ามสวมรองเท/าแตะขณะปฏิบัติงาน เว/นแต"มีเหตุจําเป4น 

13.2  ทรงผม ทรงผมสุภาพ หากไว/ยาวให/รวบมัดไว/ด/านหลังพร/อมเก็บให/เรียบร/อย 
13.3  ต/องติดบัตรประจําตัวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเวลาพักจะต/องติดบัตรฯ ด/วย 
13.4  ต/องปฏิบัติงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด และใช/ระบบการลงเวลาทํางานตามท่ีสถาบันฯ กําหนด 
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13.5  ห/ามพนักงานอกนอกพ้ืนท่ีโดยไม"ได/รับอนุญาตจากผู/ควบคุมหรือหัวหน/าผู/ควบคุม ระหว"าง

เวลาปฏิบัติงาน 
13.6 ต/องมีกิริยาอ"อนน/อม มีสัมมาคาราวะ ใช/วาจาท่ีสุภาพและน้ําเสียงไพเราะระหว"างการ

ปฏิบัติงาน ไม"ตะโกน พูดคุย ด/วยถ/อยคําหรือน้ําเสียงไม"สุภาพ 
13.7  ห/ามนอนหลับหรือนอนในระหว"างเวลาปฏิบัติงาน 
13.8  ห/ามด่ืมสุรา สูบบุหรี่ ของมีนเมา เสพสารเสพติด ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย2 เล"นการพนัน เล"น

หวย เล"นแชร2ออกเงินกู/นอกระบบ ขายสินค/าเงินผ"อน แสวงหาผลประโยชน2หรือรับจ/างในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน    
ซ่ึงส"งผลเสียต"อการปฏิบัติงานและภาพลักษณ2ของสถาบันฯ 

13.9  ห/ามรับประทานอาหาร หรือของขบเค้ียวในระหว"างปฏิบัติงาน 
13.10 ห/ามนําบุตรหลาน หรือญาติพ่ีน/อง ผู/ท่ีไม"เก่ียวข/องเข/ามาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

 
14. หน�าท่ีความรับผิดชอบหัวหน�าพนักงานรักษาความสะอาด (ผู/แทนซ่ึงรับมอบอํานาจจากผู/รับจ/าง)  
          14.1 ตรวจสอบให/พนักงานรักษาความสะอาด บันทึกเวลาทํางานด/วยระบบ ตามท่ีสถาบันฯ กําหนด
เข/าทํางานให/ครบถ/วน ถูกต/อง หากมีปSญหาจะต/องบริหารจัดการให/เรียบร/อย  

14.2 ตรวจสอบให/พนักงานรักษาความสะอาด วัดอุณหภูมิก"อนการปฏิบัติงานทําความสะอาดทุกวัน 
และต/องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของทางสถาบันฯ อย"างเคร"งครัด 
 14.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การทํางานของพนักงานรักษาความสะอาดทุกจุดให/ปฏิบัติงานให/เป4นไป
ตามสัญญาจ/าง 
          14.4 ควบคุม กํากับ ให/พนักงานดูแลป_ดน้ําประปา ไฟฟaา พัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก
เครื่องใช/ไฟฟaา ในบริเวณท่ีไม"มีผู/ใช/งานและตรวจตราความเรียบร/อยก"อนออกจากอาคาร ยกเว/นกรณีสถาบันฯ 
สั่งไม"ต/องดําเนินการ 

14.5 ตรวจสอบการจัดหาวัสดุ อุปกรณ2 น้ํายา และอ่ืนๆ ให/เพียงพอต"อการปฏิบัติงาน 
14.6 เป4นผู/ประสานงานกับผู/ท่ีผู/ว"าจ/างมอบหมายในการกํากับดูแลงาน   
14.7 อ่ืนๆ ตามท่ีผู/ว"าจ/างมอบหมาย 
14.8 ประเภทของงานท่ีต/องรักษาความสะอาด แบ"งเป4นประเภทท่ีสําคัญคือ 
 

1.งานรักษาความสะอาดประจําวัน 
         1.1 งานรักษาความสะอาดสํานักงาน 
             1.1.1 เช็ดฝุ?นตามชั้นวางของ ตู/ โตxะต"างๆ โทรศัพท2 สิ่งของตกแต"ง ห/ามท้ิงเอกสาร หนังสือและ
กระดาษบนโตxะทํางาน 
              1.1.2 ทําความสะอาดพ้ืน ด/วยผ/าและน้ํายาทําความสะอาด รวมท้ังทางเดินกลางบริเวณใต/
เฟอร2นิเจอร2ท่ีสามารถเคลื่อนย/ายได/ 
              1.1.3 ทําความสะอาดประตู มือจับ รอยเป+,อนท่ีกระจกก้ัน ฝาผนังและกระจกหน/าต"าง 
              1.1.4 ทําความสะอาดห/องน้ํา เติมกระดาษชําระ สบู"เหลว 
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              1.1.5 เปลี่ยนถุงขยะ (จัดหาโดยผู/ว"าจ/าง) เก็บรวบรวมขยะนําไปท้ิงท่ีจัดเตรียมไว/ตามประเภทขยะ
และล/างถังขยะ 
              1.1.6 การดูแลพ้ืนผิว ของอาคาร เช"น การกวาดพ้ืน ถูพ้ืน บริเวณท่ีรับผิดชอบให/สะอาด 
              1.1.7 การปSดฝุ?นละอองอุปกรณ2ท่ีใช/งานประจําวันให/พร/อมใช/งาน เช"น กระจกประตู หน/าต"าง 
โตxะ เก/าอ้ี จัดให/เป4นระเบียบเรียบร/อย สวยงาม ถังน้ําด่ืมของญาติผู/ป?วย 
              1.1.8 ทําความสะอาดห/องน้ํา ห/องส/วม โถปSสสาวะ และตรวจสอบอุปกรณ2ภายในห/องน้ํา อ"างล/าง
มือ โถส/วม 
              1.1.9 กวาดพ้ืน ถูพ้ืนด/วยผ/ามxอบ (ขัดพ้ืนเคลือบเงาในจุดท่ีจําเป4น) และดันฝุ?น เคลือบเงาบนพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

1.1.10 ปSดฝุ?นละอองและเช็ดโตxะ เก/าอ้ีทํางาน เครื่องใช/สํานักงาน และจัดให/เป4นระเบียบ
เรียบร/อยพร/อมใช/งาน 

1.1.11 เช็ดกระจก ลูกบิดประตูห/องทํางาน และประตูห/องน้ําท่ีอยู"ใกล/การสัมผัสทุกแห"ง 
1.1.12 ทําความสะอาดลิฟต2 รอยเป+,อนตามฝาผนัง ประตู ท้ังภายในและภายนอก กระจกเงา 

ปaายประชาสัมพันธ2ภายในลิฟต2 เช็ดพ้ืนลิฟต2ด/วยน้ํายาทําความสะอาด 
1.1.13 เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท2ด/วยน้ํายาฆ"าเชื้อทุกวันอย"างน/อย 2 ครั้ง 
1.1.14 ดูแลทําความสะอาดท่ัวไปรอบๆ บริเวณท่ีรับผิดชอบทุกจุด เช"น เช็ดและดูดฝุ?น ทําความ

สะอาดม"านปรับแสงทุกแห"ง 
1.1.15 ทําความสะอาด ด/วยการขัดล/างห/องน้ํา ห/องส/วม และทําความสะอาดโถปSสสาวะ อ"าง

ล/างมือ โถส/วม เครื่องสุขภัณฑ2ภายในห/องน้ําด/วยน้ํายาฆ"าเชื้อโรคตามมาตรฐาน 
1.1.16 ทําความสะอาดอ่ืนๆ และแก/ไขปSญหาเฉพาะหน/าในเวลาทํางานตามท่ีได/รับมอบหมาย 
1.1.17 รายงานผลสิ่งของชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด"วนต"อหัวหน/างานนั่น ๆ 

1.2 งานรักษาความสะอาดหอผู/ป?วย 
1.2.1 เวลา 07.15 ตรวจสอบของใช/อุปกรณ2ทําความสะอาด  
1.2.2 เวลา 07.30 น. ดูแลเก็บล/าง เปลี่ยนถุงขยะมูลฝอยทุกประเภท มัดปากถุงติดปaายชื่อ

หน"วยงานและขนย/าย ไปยังโรงพักขยะตามมาตรฐานสิ่งแวดล/อมของสถาบันฯ  
1.2.3 เวลา 08.00 น. ดูแลความสะอาดท่ัวไป ภายในหอผู/ป?วยและห/องทํางานพยาบาล ห/องพัก

ผู/ป?วยต"างๆ ห/องต"างๆ ท้ังหมด ของหอผู/ป?วยรวมท้ังระเบียงทางเดิน, บันไดและบันไดหนีไฟ ดูแลความสะอาด
ห/องน้ํา-ห/องส/วม ของหอผู/ป?วยและห/องน้ํา ส"วนเจ/าหน/าท่ีพยาบาล รวมท้ังอ"างล/างมือ อ"างล/างเครื่องมือ กวาด 
ถู พ้ืนทุกห/อง ภายในหอผู/ป?วย รวมท้ังระเบียง ทางเดินและบันได/ บันไดหนีไฟทําความสะอาดห/องน้ํา-ห/อง
ส/วม ชั้นวางและอุปกรณ2ต"างๆ ภายในห/องน้ํา-ห/องส/วม ให/สะอาดเป4นระเบียบเรียบร/อย พร/อมท่ีจะใช/งานได/                           

1.2.4 เวลา 13.00 น. ดูแลเก็บล/าง เปลี่ยนถุงขยะมูลฝอยทุกประเภท มัดปากถุงติดปaายชื่อ
หน"วยงานและขนย/ายไปยังโรงพักขยะตามมาตรฐานสิ่งแวดล/อมของสถาบันฯ 
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1.3 งานรักษาความสะอาดประจําโรงอาหาร 
1.3.1 ใช/ผ/าสะอาดทําความสะอาดโตxะอาหาร ชั้นวางภาชนะ ตู/คัดแยกเศษอาหาร และพ้ืนโรง

อาหารทุกวัน อย"างน/อยวันละ 2 ครั้งหรือเม่ือสกปรก 
1.3.2 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณโรงอาหาร โรงพักขยะ และบริเวณใกล/เคียงทุกวัน ไม"ให/ขยะ

ตกค/างส"งกลิ่นรบกวน 
1.3.3 ตักคราบไขมันในถังดักไขมัน ทําความสะอาดท"อน้ําท้ิง ท"อระบายน้ําทุกวัน คราบไขมันหรือ

เศษอาหารต"างๆ ท่ีตักข้ึนมา ให/ท้ิงในภาชนะท่ีสถาบันฯ กําหนด 
 1.3.4 ดูแลคัดแยกภาชนะและเศษอาหาร ให/มีมาตรฐานตามท่ีสถาบัน ฯ กําหนด และช"วยเหลือ

แนะนํา วิธีการคัดแยกเศษอาหารแก"ผู/มาใช/บริการ 
1.3.5 อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดูแลโรงอาหารอาจกําหนดข้ึนในภายหลัง 
 

         1.4 งานรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
         1.4.1 กวาดและเช็ดพ้ืนด/วยผ/าและน้ํายาทําความสะอาด บริเวณโถงกลาง ทางเดิน ทางเข/า-ออก 
บันได รอยคราบเป+,อนบนพ้ืน บันได เช็ดฝุ?นราวบันได 
         1.4.2 ทําความสะอาดประตู มือจับ ราวบันได เก็บรอยเป+,อนบนกระจกก้ันต"างๆ กระจกเงา 
หน/าต"าง 
         1.4.3 ทําความสะอาดลิฟต2 รอยเป+,อนตามฝาผนัง ประตู ท้ังภายในและภายนอก 

    1.4.4 ทําความสะอาดทางเดิน ทางลาด พ้ืนท่ีนั่งรอตรวจ พ้ืนท่ีนั่งรอรับยา หน/าห/องบัตร หน/า
ลิฟต2 ภายในลิฟต2 ราวบันได  บันได 

1.4.5 ทําความสะอาดห/องโถง ท่ีนั่งพัก และแผ"นปaายแสดงชื่อห/องทํางานต"างๆ ทุกจุดท่ี
รับผิดชอบ 

1.4.6 ทําความสะอาดทางเดินภายนอก และพ้ืนท่ีถนน บริเวณลาดจอดรถ ให/สะอาดตลอดเวลา 
1.4.7 ดูแลทําความสะอาดขยะในกระถางต/นไม/และเก็บ ขนขยะท่ัวไปไปรวบรวมไว/ท่ีอาคารพัก

ขยะเพ่ือรอเทศบาลรับไปกําจัด 
 

2.งานรักษาความสะอาดประจําสัปดาห6 
2.1 เช็ดฝุ?น ปSดหยากไย"ของอาคาร 
2.2 ทําความสะอาด ฝาผนัง และมู"ลี่ ด/วยวิธีเหมาะสม 
2.3 ทําความสะอาดตู/เก็บเอกสารและเฟอร2นิเจอร2สํานักงานโดยละเอียดด/วยน้ํายาและวิธีท่ีเหมาะสม 
2.4 ทําความสะอาดขอบบัวด/านล"าง 
2.5 ใช/ม็อบทําความสะอาดพ้ืน โดยใช/น้ํายาดันฝุ?น โดยสมํ่าเสมอ 
2.6 ขัดล/างผนัง และพ้ืนภายในห/องน้ําท้ังหมด 
2.7 ทําความสะอาดภายนอก-ภายในลิฟต2โดยละเอียด 
2.8 ทําความสะอาดถังขยะท้ังหมด โดยละเอียด (จัดให/มีถังสํารองขณะท่ีมีการทําความสะอาดถัง) 
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2.9 เก็บคราบสกปรกบนพ้ืน ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืน 
2.10 ใช/ม็อบเปQยกด/วยน้ําสะอาดบนพ้ืนโดยละเอียด ทําความสะอาดพ้ืนให/สะอาดปราศจากคราบสกปรก 
2.11 ฉีดน้ํายาปSดเงา โดยใส"กระบอกพxอกก้ี ลงพ้ืนประมาณ 5-10 ตารางเมตร 
2.13 ทําความสะอาดกระจก หน/าต"าง และขอบกระจกภายในและภายนอกท้ังหมด 
2.14 ปSด กวาด หยากไย" และปaายบอกทางทุกชิ้นทุกอาคาร 
2.15 ทําความสะอาดพัดลม มุ/งลวด มู"ลี่ 
2.16 เก็บ กวาดระเบียง ทุกชั้น และดาดฟaาทุกอาคาร 
2.17 ขัดล/างพ้ืน ผนังเรือนพักมูลฝอยทุกห/อง 
 

3.งานรักษาความสะอาดประจําเดือน 
3.1 ทําความสะอาดกระจก หน/าต"าง และขอบกระจกภายในภายนอกท้ังหมด 
3.2 ล/างทําความสะอาดพ้ืนท่ีผิวให/สะอาดโดยใช/เครื่อง High speed ใส"แผ"นขนหนู-โดยใช/น้ํายาท่ี 

เหมาะสมกับพ้ืนผิวให/สะอาด ปราศจากคราบสกปรก 
3.4 ใช/ม็อบเปQยกด/วยน้ําสะอาดบนพ้ืนโดยละเอียด ทําความสะอาดพ้ืนให/สะอาดปราศจากคราบ 

สกปรก 
3.5 ใช/ม็อบทําความสะอาดพ้ืน โดยใช/น้ํายาดันฝุ?น โดยสมํ่าเสมอ 
3.6 ลงน้ํายาเคลือบเงา 1 รอบ รอแห/ง 30 นาที 
3.7 ล/างพัดลมในสํานักงานต"างๆ และหอผู/ป?วย 

4.งานรักษาความสะอาดประจํา 3 เดือน 
4.1 ทําความสะอาดพ้ืนและทางเดิน บันไดโดยการขัดล/างลงแว็กซ2เคลือบเงาในอาคาร 
4.2 ทําความสะอาดห/องพักผู/ป?วยใน-พิเศษท้ังหมดโดยการขัดล/าง ลงแว็กซ2 เคลือบเงาพ้ืน,ทําความสะอาด 
4.3 ทําความสะอาดปaายตัวอักษรทุกจุด 

          4.4 เช็ดทําความสะอาดกระจก และกรอบกระจกภายนอกในท่ีสูงของทุกอาคารด/วยเครื่องมือท่ีได/
มาตรฐานโดยพนักงานท่ีชํานาญงาน 

4.5 ล/างทําความสะอาดพ้ืนผิว ลอกน้ํายาเคลือบเงาเก"าออกให/หมด โดยใช/เครื่องขับรอบตํ่าใส"แผ"นดํา 
4.6 เก็บคราบน้ํายาออกให/หมด โดยใช/ม็อบเปQยกด/วยน้ําสะอาดบนพ้ืนโดยละเอียดหลายๆ รอบ 
4.7 ขัดมันพ้ืนให/ท่ัวทุกอาคาร 

          4.8 ล/างทําความสะอาดพ้ืนผิวให/สะอาดโดยใช/เครื่อง High speed ใส"แผ"นขนหนูโดยใช/น้ํายาท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนผิวให/สะอาด ปราศจากคราบสกปรก 

4.9 ใช/ม็อบเปQยกด/วยน้ําสะอาดบนพ้ืนโดยละเอียด ทําความสะอาดพ้ืนให/สะอาดปราศจากคราบสกปรก 
4.10 ใช/ม็อบทําความสะอาดพ้ืน โดยใช/น้ํายาดันฝุ?น 
4.11 ลงน้ํายาเคลือบเงา 1 รอบ รอแห/ง 30 นาที 

          4.12 ทําซํ้าในข้ันตอนท่ี 11 อีก 2 รอบ 
          4.13 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีหัวหน/าหน"วยงาน หรือผู/แทนมอบหมาย 
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5.งานรักษาความสะอาดประจํา 6 เดือน 
5.1 เก็บผ/าม"านห/องประชุม/ห/องสมุด ส"งซักท่ีตามหนังสือสั่งจ/างของผู/ว"าจ/าง 

          5.2 ปSดหยากไย และทําความสะอาดกระจกในท่ีสูง  
 

6. ภารกิจพิเศษ  
              - คืองานท่ีไม"ใช"งานด/านความสะอาดสถานท่ีโดยตรง แต"เป4นงานท่ีหน"วยงานจําเป4นต/องดําเนินการ
เป4นกรณีพิเศษ หรือมอบหมายเพ่ิมเติมให/ผู/รับจ/างดําเนินการ โดยผู/ว"าจ/างเป4นผู/พิจารณาตามความเหมาะสม 

 
ข�อปฏิบัติสําหรับภารกิจในหอผู�ปFวยเฉพาะกิจ 

- ให/ถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผ/าเป+,อน ในเรื่อง ผ/าเป+,อนติดเชื้อ อย"างเคร"งครัดผ/าเป+,อนของ 
ผู/ป?วยให/บรรจุในถุงข/าวโพดท่ีสามารถส"งเข/าเครื่องซักผ/าโดยไม"ต/องแกะถุงออก โดยถุงชนิดนี้สามารถละลายได/
ด/วยน้ําร/อนมากกว"า 65 องศาเซลเซียสข้ึนไป หากไม"มีสามารถใส"ผ/าในถุงแดง และบรรจุใส"ถังมีฝาป_ด เช็ดทํา
รอบถังด/วย 70% แอลกอฮอลล2ก"อนนําส"งให/งานบริการผ/า 

- ล/างมือทุกครั้งก"อนและหลังท่ีสัมผัสถุงผ/าเป+,อน 
- ขณะปฏิบัติงานสวมอุปกรณ2ปaองกันร"างกายส"วนบุคคล ได/แก" เสื้อคลุมแขนยาวรัดข/อ  หน/ากาก 

กรองอนุภาค N 95 แว"นปaองกันตา/กระจังกันใบหน/า ป_ดทับด/วยผ/ากันเป+,อนพลาสติกอย"างหนา ถุงมือแม"บ/าน
ยาวอย"างหนา และรองเท/าบูท 

- หลังถอดถุงมือให/ล/างมือด/วย Alcohol hand rub แต"หากสัมผัสสารคัดหลั่งของผู/ป?วยต/องล/าง 
ด/วยสบู"และน้ําก"อน เช็ดมือให/แห/ง แล/วจึงล/างด/วย Alcohol hand rub ซํ้าอีกครั้ง 
การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

- ข้ันตอนการปฏิบัติการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ งานบริการผ/า และการทําความสะอาดพ้ืนท่ีในการ 
ให/บริการเป4นการปฏิบัติเพ่ือปaองกันการแพร"กระจายเชื้อไปยังบุคลากร และสิ่งแวดล/อม 

- เม่ือได/รับการยืนยันการรับผู/ป?วยสงสัยโรคติดต"อ โรคติดเชื้อ ต/องมีการแจ/งงานมูลฝอย เพ่ือ 
จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ อาจกําหนดสัญญาลักษณ2เช"น “ติดเชื้อ EID” ไปไว/ท่ีห/องผู/ป?วย 

- ขอความร"วมมือในการงดเยี่ยมผู/ป?วย หากจําเป4นต/องให/เข/าเยี่ยม ต/องอยู"ภายใต/การให/คําแนะนํา 
ของแพทย2และพยาบาลอย"างใกล/ชิดโดยเฉพาะอย"างยิ่งห/ามเข/าเยี่ยมขณะทํากิจกรรมท่ีทําให/เกิดการฟุaง
กระจายของเชื้อ เช"น พ"นยา ทําความสะอาดห/องเปลี่ยนผ/าปูท่ีนอน เป4นต/น 

- มูลฝอยในห/องผู/ป?วยท้ังหมดให/ถือเป4นมูลฝอยติดเชื้อ พนักงานทําความสะอาดสวมอุปกรณ2 
ปaองกันร"างกายส"วนบุคคลดังนี้ สวมรองเท/าบูท (กรณีมีสิ่งคัดหลั่งปนเป+,อนพ้ืนเป4นจํานวนมาก ให/ใส" Leg 
cover ก"อนใส"รองเท/าบูท) เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาวรัดข/อมือ หน/ากากอนามัย (surgical mask) (กรณีท่ีผู/ป?วยมี
หัตถการท่ีเกิดละอองฝอย เช"นพ"นยา ดูดเสมหะ ใส"-ถอดท"อช"วยหายใจฯ ให/ใส"หน/ากากกรองอนุภาค เช"น 
N95, N100) แว"นปaองกันตา/กระจังกันใบหน/า ถุงมือ 1–2 ชั้น โดยชั้นนอกสุดเป4นถุงมือแม"บ/านอย"างหนา 

- จํากัดจํานวนบุคลากรในการเข/าห/องผู/ป?วยโดยเข/าไปปฏิบัติหน/าท่ีในคราวเดียว เช"น การเข/าไป 
ทําความสะอาดห/องน้ํา ห/องพักผู/ป?วย การเก็บมูลฝอย โดยเตรียม 
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- ถังมูลฝอยติดเชื้อใบใหม"ท่ีทําความสะอาดไว/แล/วสําหรับไปเปลี่ยนถังใส"มูลฝอยติดเชื้อภายในห/อง 
1 ถัง ถุงแดงสําหรับใส"ในถังมูลฝอย 2 ใบ (ถุงชั้นในสุดให/พับปลายถุงไว/ข/างในถังชั้นใน ถุงมูลฝอยสีแดงใบนอก
ให/พับปลายถุงไว/ข/างนอกถังมูลฝอย) 

- ผ/าสะอาดสําหรับเช็ดถุงมูลฝอย 8 ผืน (สําหรับใช/ 70% แอลกอฮอลล2 สเปรย2ใส"ผ/าและเช็ดรอบ 
ถุงมูลฝอย 3 ผืน และอีก 3 ผืนใช/ 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2ใส"ผ/าเช็ดรอบถังมูลฝอยในห/องผู/ป?วย อีก 1 ผืน
เช็ดถังมูลฝอยในห/องน้ําอีก 1 ผืนเผื่อไว/สําหรับเช็ดบริเวณท่ีเห็นการปนเป+,อน) 

- ถุงมูลฝอยสีแดงจํานวน 7 ถุง (ถังมูลฝอยในห/องน้ํามี 1 ถัง ในห/องผู/ป?วยมี 2 ถัง ข/างเตียงผู/ป?วย  
1 ถังเล็กซ่ึงถังนี้ใส"ถุงได/เพียง 1 ชั้น) 

 - 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2 1ขวดเม่ือใช/เสร็จสามารถนําขวดออกมาล/างทําความสะอาดเพ่ือนํา 
กลับมาใช/งานใหม"ได/ 

- น้ําสะอาดผสมสารละลายไฮโปรคลอไรด2เข/มข/นขนาด 500ppm สําหรับทําความสะอาดพ้ืนใน 
ห/องผู/ป?วย (โดยตวงน้ํายา 10%  sodium hypochlorite มา 5CC ผสมกับน้ําสะอาด 995ซีซี) 

-น้ําสะอาดสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต2 เข/มข/นขนาด 5,000ppm สําหรับทําความสะอาดพ้ืน 
ในห/องน้ําผู/ป?วย (โดยตวงน้ํายา 10%  sodium hypochlorite มา 50CC ผสมกับน้ําสะอาด 950ซีซี) 

- ภายในห/องมีไม/ถูพ้ืน ถังสําหรับใส"น้ํายาถูพ้ืน เม่ือใช/งานเสร็จให/ล/างและคว่ําภายในห/อง 
- ทําความสะอาดพ้ืนภายในห/องผู/ป?วยด/วย น้ําสะอาดสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต2เข/มข/น 

ขนาด 500ppm เช็ดถูโดยรอบห/อง  (หากมีสารคัดหลั่งปนเป+,อนสิ่งแวดล/อม เช"น อุจจาระ ปSสสาวะ อาเจียน 
ให/นํากระดาษชําระ/เศษผ/า ซ/อนทับหลายๆชิ้นวางให/สิ่งคัดหลั่งซึม เทราดบนกระดาษ/เศษผ/า ด/วยไฮโปรคลอ
ไรด2 5,000ppm ท้ิงไว/ 10–15นาที ก"อนเช็ดด/วยกระดาษชําระ/เศษผ/า ท้ิงกระดาษชําระ/เศษผ/า ในถุงมูล
ฝอยติดเชื้อ  เช็ดเช็ดซํ้าบริเวณนั้นน้ํายาไฮโปรคลอไรด2 5,000 ppm อีกครั้งหนึ่ง ผ/าท่ีใช/เช็ดทําความสะอาด
แล/วให/ท้ิงเป4นมูลฝอยติดเชื้อ เม่ือกําจัดสิ่งคัดหลั่งหมดแล/ว ให/ถอดถุงมือล/างมือด/วยน้ํายาฆ"าเชื้อหลายๆครั้ง 
ก"อนใส"ถุงมือคู"ใหม" 
ข้ันตอนการทําความสะอาด 

- นําอุปกรณ2ท่ีเตรียมไว/เข/าไปในห/องคนไข/ 
- ใช/น้ําผสมน้ํายาไฮโปรคลอไรด2 5,000 ppm ท่ีเตรียมไว/เทราดห/องน้ําท้ิงไว/ก"อนไปทํากิจกรรม 

อย"างอ่ืนเพ่ือให/เวลาน้ํายา (Contact time) ในการทําลายเชื้อ 
- ทําการเก็บมูลฝอยในห/องผู/ป?วยโดยใช/เท/าเป_ดฝาถังมูลฝอยและทําความสะอาดถุงมูลฝอยด/าน 

นอกโดยใช/ 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2ลงบนผ/า เช็ดปากถุงชั้นแรกก"อน (กรณีในห/องผู/ป?วยมีถังมูลฝอย 3ถัง) 
นําปากถุงชั้นท่ีสองมาผูกด/วยอุปกรณ2ผูกปากถุง และใช/ 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2รอบๆถุงมูลฝอย ก"อนนําไป
ใส"ในถังมูลฝอยเพ่ือเตรียมให/พนักงานขนย/ายมูลฝอยนําไปจัดการเผาตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ 

- นําน้ําสะอาดผสมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต2 เข/มข/นขนาด 500ppm สําหรับทําความ 
สะอาดบริเวณพ้ืนห/องผู/ป?วยโดยเทน้ําสะอาดท่ีเตรียมไว/ลงในถังตามด/วยน้ํายาไฮโปรคลอไรด25 CC ท่ีเตรียมไว/ 
ลงในถังสําหรับทําความสะอาดพ้ืนและเริ่มถูพ้ืนโดยรอบห/อง 
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- เม่ือทําการเก็บมูลฝอย เก็บผ/าเป+,อน ถูพ้ืนห/องเสร็จแล/ว จึงเข/าไปทําความสะอาดในห/องน้ํา 
- เม่ือเสร็จภารกิจเรียบร/อยแล/วก"อนออกจากห/องใช/ 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2บนผ/าเช็ดรอบถัง 

มูลฝอยล/อเลื่อนก"อนเข็นออกจากห/องผู/ป?วย/ผู/มีประวัติเสี่ยงต"อการติดเชื้อโรคติดต"อร/ายแรง 
- ถอดอุปกรณ2ปaองกันร"างกายส"วนบุคคลท่ีบริเวณ Waste Way ตามข้ันตอนการถอดอุปกรณ2 

ปaองกันร"างกายส"วนบุคคล 
การจัดการผ�าเป/0อน 

- กําหนดเวลาในการขนย/ายมูลฝอยติดเชื้อEID คนละรอบกับการขนย/ายมูลฝอยติดเชื้อปกติเม่ือนํา 
มูลฝอยติดเชื้อเข/าเตาเผาแล/ว ให/เจ/าหน/าท่ีผู/ทําการขนย/ายมูลฝอยถอดอุปกรณ2ปaองกันร"างกายส"วนบุคคลท่ี
บริเวณโรงพักมูลฝอยตามข้ันตอนอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ/าใหม" ก"อนปฏิบัติงานอ่ืน 

- ผู/ช"วยเหลือคนไข/สวมอุปกรณ2ปaองกันร"างกายส"วนบุคคลดังนี้ สวมรองเท/าบูท (กรณีมีสิ่งคัดหลั่ง 
ปนเป+,อนพ้ืนเป4นจํานวนมาก ใส" Leg cover ก"อนใส"รองเท/าบูท) เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาวหน/ากากอนามัย 
(surgical mask) (กรณีท่ีผู/ป?วยมีหัตถการท่ีเกิดละอองฝอย เช"นพ"นยา ดูดเสมหะ ใส"ท"อช"วยหายใจฯ ให/ใส"
หน/ากากกรองอนุภาค เช"น N95, N100) แว"นปaองกันตา/กระจังกันใบหน/า สวมถุงมือ 1–2 ชั้น 

ถังสําหรับใส"ผ/าเป+,อนใบใหม" 1 ถัง 
- ถุงพลาสติก จํานวน 2 ใบ (หากมีถุงท่ีทําจากข/าวโพดท่ีละลายในความร/อนไม"เกิดสิ่งตกค/างจะใช/ 

ถุงเพียง 1 ใบและสามารถใส"ถุงนี้ในเครื่องซักผ/าได/เลย) 
- อุปกรณ2สําหรับรัดปากถุง จํานวน 2 อัน 
- 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2สําหรับสเปรย2บนผ/า นําไปเช็ดรอบปากถุง 
- ผ/าสะอาดสําหรับเช็ดรอบถังผ/าเป+,อน จํานวน 2 ผืน 
วิธีการขนย/ายผ/าเป+,อนติดเชื้อ 
- นําอุปกรณ2ท่ีเตรียมไว/เข/าไปในห/องผู/ป?วย 
- เป_ดถังผ/าเป+,อนติดเชื้อ รัดปากถุงด/วยอุปกรณ2รัดปากถุง จากนั้นใช/ 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2บน 

ผ/าสะอาดเช็ดโดยรอบปากถุงพลาสติก ป_ดฝาถังให/รอบถังผ/าเป+,อนด/วยเทป 
- นํา 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2บนผ/าผืนใหม"เช็ดรอบๆถังผ/าเป+,อนให/ท่ัว (ผ/าท่ีใช/เช็ดเสร็จแล/ว      

ให/ท้ิงเป4นมูลฝอยติดเชื้อ) 
- นํา 70% แอลกอฮอลล2สเปรย2ให/ ท่ัวถังผ/าก"อนนําออกจากห/องผู/ป?วย เข็นผ/าออกมาท่ี      

Waste Way เพ่ือรอให/แผนกซักฟอกข้ึนมารับ 
- จากนั้นถอดอุปกรณ2ปaองกันร"างกายส"วนบุคคลท่ีบริเวณ Waste Way ตามข้ันตอนการถอด

อุปกรณ2ปaองกันร"างกายส"วนบุคคล 
- แผนกซักฟอกมารับผ/าเวลาโดยใส"อุปกรณ2ปaองกันร"างกายส"วนบุคคลดังนี้ เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาว  

หน/ากากอนามัย (surgical mask) แว"นปaองกันตา/กระจังกันใบหน/า สวมถุงมือ 1–2ชั้น โดยชั้นนอกสุดเป4นถุง
มือยางหนา เนื่องจากกิจกรรมท่ีทําต/องใช/แรง อาจทําให/ถุงมือเกิดรอยรั่วได/(กรณีท่ีได/รับแจ/งว"าผ/าเป+,อนผู/ป?วยมี
ปนเป+,อนสิ่งคัดหลั่งจํานวนมาก ให/ใส"หน/ากากกรองอนุภาค เช"น N95, N100) เม่ือถึงตึกให/ใช/ 70% แอลกอ
ฮอลล2สเปรย2รอบๆถังผ/าอีกครั้งก"อนการขนย/ายผ/าเป+,อนติดเชื้อ แล/วให/นําส"งโรงซักฟอกทันที 
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- เม่ือมาถึงโรงซักฟอกให/นําถังผ/าไปชั่งน้ําหนัก นําถังผ/าไปท่ีเครื่องซักผ/าแกะเทปท่ีหุ/มรอบถังออก  
เป_ดถัง และค"อยๆนําถุงผ/าเข/าเครื่องซักผ/า ซักผ/าตามมาตรฐานการซักผ/าติดเชื้อ 

- เจ/าหน/าท่ีท่ีทําการขนย/ายผ/า และนําผ/าเข/าเครื่องซักเสร็จแล/ว ให/อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ/าทันที 
- เสื้อผ/าผู/ป?วยท่ีเป+,อนเลือด อุจจาระ ปSสสาวะ อาเจียนและสารคัดหลั่ง ให/แช"น้ํายาไฮโปรคลอไรด2 

ก"อนซักเพราะมีโอกาสแพร"กระจายเชื้อสูง 
 

15.  การจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช� ประจําพ้ืนท่ีดูแลของสถาบันฯ 
15.1  ผู/รับจ/างจะต/องจัดหาวัสดุอุปกรณ2 เครื่องมือ เครื่องใช/ท่ีมีคุณภาพดีสําหรับใช/ในการทําความ

สะอาด แต"ละชนิดให/เหมาะสม ใช/งานได/ และเพียงพอต"อการใช/งาน ดังนี้ 
๑. เครื่องขัดพ้ืนอัตโนมัติแบบเดินตาม               จํานวนอย"างน/อย   2 เครื่อง  
๒. เครื่องดูดฝุ?น                จํานวนอย"างน/อย  ๑ เครื่อง   
3. บันไดอลูมิเนียม                 จํานวน              ๓ อัน 
4. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง                จํานวนอย"างน/อย  ๒ เครื่อง  
5. ถังบีบน้ําพร/อมอุปกรณ2                จํานวนอย"างน/อย  25 ชุด  
6. ปaาย “ อันตราย ระวังลื่น “                    จํานวน              10 ปaาย 
7. ปaาย “ โปรดรอสักครู" กําลังทําความสะอาดห/องน้ํา “ จํานวน              10 ปaาย 
8. ปลั๊กไฟ ความยาว ๓๐ เมตร จํานวน ๓ ตัว ต/องอยู"ในสภาพดี ปลอดภัย และพร/อมใช/งาน 
9. กระดาษชําระม/วนใหญ" ในห/องน้ําชาย/หญิง ทุกห/องห/องละ ๑ ม/วน หนา 2 ชั้น 300 เมตร/ม/วน 
๑0. ใส"กระดาษเช็ดมือชนิดแผ"น ในห/องน้ําชาย/หญิงทุกห/อง บางจุด  
๑1. รถเข็นสําหรับนําขยะไปท้ิงท่ีโรงเก็บขยะแบบมิดชิด จํานวน 2 คัน  
12. ผ/ายางกันเป+,อนตัวยาว จํานวน 25 ผืน 
๑3. เครื่องมืออ่ืน ได/แก" มxอบดันฝุ?น มxอบผ/า แผ"นซักสก็อตไบรท2 ไม/กวาดชนิดต"างๆ ถังน้ําพลาสติก 

ขันน้ําพลาสติก ถุงมือยาง ผ/าเช็ดโตxะ ผ/าเช็ดโทรศัพท2 ท่ีตักขยะ ถุงดํา (ถังขยะใหญ"และถังขยะเล็กในห/อง
ทํางาน ต/องใส"ถุงดําท้ังหมด) ถุงแดงสําหรับขยะติดเชื้อ จํานวนให/เพียงพอต"อการใช/งาน และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
เท"าท่ีจําเป4น เช"น รองเท/าบูxท 

๑4. กล"องใส"กระดาษชําระ และท่ีใส"สบู"เหลวสําหรับล/างมือ ท่ีติดอยู"ภายในห/องน้ําจะต/องอยู"ในสภาพ
ใช/งานได/ดี และเม่ือชํารุดหรือสูญหายต/องมีการเปลี่ยนเพ่ือทดแทนของเดิม โดยผู/รับจ/างต/องรับผิดชอบ
ค"าใช/จ"ายในการจัดหามาทดแทน และต/องมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนของเดิมหรือเทียบเท"าของเดิม และ
เม่ือหมดสัญญาจ/างให/ถือว"าเป4นของสถาบันฯ 

15. ผู/รับจ/างจะต/องส"งน้ํายาเคมีและวัสดุให/ผู/ว"าจ/างทุกเดือน ซ่ึงผู/ว"าจ/างจะเก็บน้ํายาและวัสดุไว/ให/
พนักงานของผู/รับจ/างมาเบิกใช/เป4นรายสัปดาห2 หากน้ํายาและวัสดุท่ีนํามาใช/หมดผู/รับจ/างต/องจัดหาตลอด
ระยะเวลาการจ/าง น้ํายาเคมีและวัสดุท่ีต/องส"งทุกเดือน (ไม"เกินวันท่ี 5 ของทุกเดือน) ดังนี้ 

1. น้ํายาล/างพ้ืนลอกแวxกซ2 (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                  ๑๐ แกลลอน 
๒. น้ํายาล/างห/องน้ํา (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                          3๐ แกลลอน 
3. น้ํายากัดสนิม (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                              1๐ แกลลอน 
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4. น้ํายาฆ"าเชื้อดับกลิ่น (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                      ๑๕ แกลลอน 
5. น้ํายาทําความสะอาดท่ัวไป ได/แก" น้ํายาถูพ้ืน (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)         ๓๐ แกลลอน 
6. น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน (แวxกซ2น้ํา) ชนิดซุปเปอร2 (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)           ๖ แกลลอน  
7. น้ํายาเช็ดกระจก (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                            5 แกลลอน 
8. ผงซักฟอก (๑ ถุง/๓,๐๐๐ กรัม)กรัม ต"อเดือน                                              ๓๐ กิโลกรัม 
9. สบู"เหลวล/างมือพร/อมภาชนะบรรจุใช/ (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                  ๒๕ แกลลอน 
10. น้ํายาเช็ดขัดอลูมิเนียม (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                   3 แกลลอน 
๑1. สเปรย2ปรับอากาศ (๑ กระป?อง/๓๒๐ มิลลิลิตร)                                         ๒๔ กระปvอง 
๑2. น้ํายาดันฝุ?น (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                               ๖ แกลลอน 
๑3. ยาฉีดยุง (๑ กระป?อง/๖๐๐ มิลลิลิตร)                                                       6 กระปvอง 
๑4. กระดาษชําระม/วนใหญ" (๑ ม/วน /2 ชั้น 3๐๐ เมตร)                                  264 ม/วน 
๑5. กระดาษชําระม/วนเล็ก (๑ ม/วน ๒ ชั้น/๑๗ เมตร)                                        6๐ ม/วน 
๑6. กระดาษเช็ดมือ (๑ แพ็ค ๒ ชั้น /๒๐๐ แผ"น)                                              9๐ แพ็ค 
๑7. ถุงขยะอย"างหนาขนาด ๑๘”X ๒๐” (สีดํา)                                                75 กิโลกรัม 
18. ถุงขยะอย"างหนาขนาด ๑๘”X ๒๐” (สีแดง) ระบุโลโก/ขยะติดเชื้อ                     ๒๕ กิโลกรัม 
19. ถุงขยะอย"างหนาขนาด ๒๔”X ๒๘” (สีดํา)                                                75 กิโลกรัม 
20. ถุงขยะอย"างหนาขนาด ๒๔”X ๒๘” (สีแดง) ระบุโลโก/ขยะติดเชื้อ                     ๒๕ กิโลกรัม 
๒1. ถุงขยะอย"างหนาขนาด ๓๐”X ๔๐” (สีดํา)                                                ๗๕ กิโลกรัม 
๒2. ถุงขยะอย"างหนาขนาด ๓๐”X ๔๐” (สีขาวใส)                                            ๒๕ กิโลกรัม 
๒3. ไม/กวาดอ"อน (ดอกหญ/า)                                                                      12 อัน 
๒4. ไม/กวาดทางมะพร/าวด/ามยาว (ไม/กวาดแข็ง)                                                  6 อัน 
25. ผ/าคลุมจมูกและปาก                                                      50 ชิ้น 
26. หมวกคลุมผม                                                                                   84 ชิ้น    
ผู/รับจ/างจะต/องส"งกระดาษชําระ ม/วนใหญ"และม/วนเล็กความหนาอย"างน/อย ๒ ชั้น มีรอยปรุความยาว 

๓๐๐ เมตร/ม/วนโดยกระดาษท่ีใช/ต/องเป4นกระดาษท่ีมีคุณภาพดี และรักษ2สิ่งแวดล/อมตลอดสัญญา 
ท้ังนี้ ผู�รับจ�างจะต�องมีหนังสือของส1วนราชการท่ีเก่ียวข�องรับรองคุณภาพเคมีภัณฑ6และความ

ปลอดภัยรวมท้ังไม1มีผลกระทบต1อส่ิงแวดล�อม โดยแนบมาพร�อมกับการย่ืนเสนอราคา 
15.2  ผู/รับจ/างจะต/องจัดทําทะเบียนรายการเครื่องมือ อุปกรณ2ท่ีนําเข/ามาในพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน พร/อมถ"ายภาพเครื่องมืออุปกรณ2ส"งให/สถาบันฯ ภายใน 7 วัน นับแต"วันเริ่มสัญญา โดยเครื่องมือ
และอุปกรณ2ทุกประเภทต/องอยู"ในสภาพดีพร/อมใช/งานตลอดเวลาสัญญาจ/าง และให/รายงานทุกครั้งท่ีนําสิ่งของ
เข/า-ออก เม่ือครบกําหนดสัญญาผู/รับจ/างต/องนําออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด 

15.3 สถาบันฯ จะจัดหาสถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ2ต"าง ๆ ไว/ให/ และจะไม"รับผิดชอบต"อการ
สูญหายหรือเสียหายท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ผู/รับจ/างจะต/องดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีดังกล"าวให/เรียบร/อย เป4น
ระเบียบตลอดเวลา 
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15.4  ผู/รับจ/างต/องส"งรายการเคมีภัณฑ2ในการทําความสะอาดท่ีนําเข/าทุกเดือน (ให/แจ/งวันท่ี

ส"งน้ํายา วัสดุ อุปกรณ2ต"างๆ ให/ฝ?ายบริหารท่ัวไปทราบ) พร/อมให/สถาบันฯ ตรวจสอบทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาของสัญญา 

15.5  หลังการปฏิบัติงานในแต"ละวันผู/รับจ/างต/องเก็บอุปกรณ2 เครื่องมือในการทํางานให/
เรียบร/อย ไม"เกะกะ กีดขวาง หรือดูไม"เป4นระเบียบทุกวัน 

 
10.การบอกเลิกสัญญาจ�าง 

ในการเข/าดําเนินการ 2 เดือนแรก ของสัญญาการจ/างผู/ว"าจ/างมอบหมายให/หน"วยงานผู/รับผิดชอบทํา
การประเมินผลการทําความสะอาด การปฏิบัติงาน คุณภาพของใช/ อุปกรณ2 และอ่ืนๆ หากผู/ว"าจ/างพิจารณา
เห็นว"าผู/รับจ/างปฏิบัติงานไม"เป4นท่ีน"าพอใจของผู/ว"าจ/าง ผู/ว"าจ/างสงวนสิทธิการบอกเลิกสัญญาจ/างทันที      
(โดยจะแจ/งให/ทราบเป4นลายลักษณ2อักษร) ผู/รับจ/างจะเรียกร/องค"าเสียหายใด ๆ ไม"ได/ท้ังสิ้น 

การจ/างฉบับนี้มีกําหนด 12 เดือน โดยเริ่มต้ังแต"วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564    
ในกรณีผลงานไม"เรียบร/อยและผิดรายละเอียดเง่ือนไข ผู/ว"าจ/างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได/ โดยจะแจ/งให/ผู/รับจ/าง
ทราบล"วงหน/าเป4นลายลักษณ2อักษรไม"น/อยกว"า 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการจ/าง พร/อมท้ังตัดสิทธิในการยื่น
ประกวดราคาครั้งต"อไป 

    อนึ่งผู/ว"าจ/างอาจมอบหมายให/หน"วยงานท่ีรับผิดชอบทําการประเมินผลงานของผู/รับจ/างเม่ือใดก็ได/
ตลอดระยะเวลาการจ/าง และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได/ เช"นเดียวกับวรรคแรก 
 
16.การปรับ 

บทปรับกรณีผู/รับจ/างไม"ปฏิบัติตามข/อกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1,2 ) 
 
17.ระยะเวลาส1งมอบงานและการจ1ายเงิน 

การส"งมอบพัสดุ/งานจ/าง นับแต"วันทําสัญญา และจะต/องส"งใบส"งมอบงานและใบแจ/งหนี้ภายในวันท่ี 
๕ ของเดือนถัดไป โดยผู/รับจ/างต/องรายงานการทําความสะอาดประจําวัน ประจําเดือน และการทําความ
สะอาดเป4นครั้งคราวในเดือนนั้นๆ หรือในงวดงานนั้นๆ ให/ครบถ/วน พร/อมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงาน
ประจําวันของพนักงาน 
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ว1าด�วยเรื่องความพร�อมของอุปกรณ6รายละเอียด บทปรับ/บทลงโทษ การทํางานรักษาความสะอาด 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ/0นฟูผู�ติดยาเสพติดแห1งชาติบรมราชชนนี 

ประจําป( 2564 
บทปรับเก่ียวกับพนักงาน 
 
ลําดับ รายละเอียด บทปรับ(บาท) หมายเหตุ 

1. แต"งกายไม"เรียบร/อยหรือไม"เป4นไปตามมาตรฐานเก"าขาด 
ชํารุด ไม"ติดบัตรประจําตัวขณะปฏิบัติงาน 

200 ต"อคนต"อครั้ง 

2. ละท้ิงหน/าท่ีโดยไม"มีผู/มาปฏิบัติหน/าท่ีแทน 500 ต"อคนต"อครั้ง 
3. หลับหรือละท้ิงการปฏิบัติหน/าท่ีในเวลาปฏิบัติงาน เช"น

โทรศัพท2เป4นเวลานานเดินซ้ือของเกินเวลาพัก ฯลฯ 
200 ต"อคนต"อครั้ง 

4. สูบหรี่ เล"นการพนัน แทงหวย ทะเลาะวิวาท ตรวจพบ
สุราหรือสารเสพติดในร"างกาย 

500 ต"อคนต"อครั้งหาก
พบครั้งต"อไปให/
ออก 

5. นําบุตรหลานหรือผู/ไม"เก่ียวข/องเข/ามาในพ้ืนท่ี 300 ต"อคนต"อครั้ง 
6. แสวงผลหาผลประโยชน2ในพ้ืนท่ี/นําสิ่งของภายในออกไป

นอกโรงยาบาลฯ โดยไม"ได/รับอนุญาต 
500 ต"อคนต"อครั้ง 

7. ให/ผู/อ่ืนมาปฏิบัติหน/าท่ีโดยไม"ได/รับอนุญาต 300 ต"อคนต"อครั้ง 
8. ด่ืมสุราก"อน/ในขณะปฏิบัติงาน ทําให/เกิดผลกระทบต"อ

การปฏิบัติงาน 
1,000 ต"อคนต"อครั้งหาก

พบคร้ังต"อไปให/ออก 
9. เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 
1,000 ต"อครั้งหรือตาม

มูลค"าความเสียหาย 
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รายละเอียดทบปรับ/บทลงโทษ ว1าด�วยเรื่องความพร�อมของบุคคลในการทํางานรักษาความสะอาด 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ/0นฟูผู�ติดยาเสพติดแห1งชาติบรมราชชนนี 

ประจําป( 2563 
บทปรับเก่ียวกับผู�รับจ�าง 
 
ลําดับ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ไม"สามารถจัดส"งประวัติพนักงาน/ผลการตรวจสุขภาพ/
ไม"ส"งเอกสาร/ส"งเอกสารไม"ครบ ตามกําหนด 

100 บาทต"อคนต"อวันจนกว"าจะ
ดําเนินการครบถ/วนตามท่ีกําหนด 

2 ไม"ให/ความคุ/มครองคนงานตามกฎหมายหรือหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย เช"น ประกันสังคม เป4นต/น 

3,000 บาทต"อคน+พิจารณายกเลิก
สัญญา 

3 ปล"อยให/เกิดการประท/วงของพนักงานในพ้ืนท่ีสถาบันฯ 25,000 บาทต"อครั้ง+พิจารณายกเลิก
สัญญา 

4 วัสดุ อุปกรณ2 เครื่องมือ เครื่องใช/ เคมีภัณฑ2ไม"เพียงพอ
ต"อการปฏิบัติงาน 

100 บาท ต"อหนึ่งรายการของการ
รายงานความไม"เพียงพอ 

5 ได/รับการเตือน/ใบร/องเรียน การปฏิบัติงานของ
พนักงาน เป4นลายลักษณ2อักษร มากกว"า 3 ครั้ง โดยไม"
ดําเนินการแก/ไขและรายงานต"อสถาบันฯ 

1,000 บาท+พิจารณายกเลิกสัญญา 

6  อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ/างพิจารณา ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตรวจการ
จ/าง 

 


