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รายละเอียดมาตรฐานคุณสมบัตขิองผูรับจาง คุณลกัษณะเฉพาะ ขอกําหนดและเงือ่นไข 
 การจางเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ 2565 
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

                     ……….…………………..………..................………….. 

1. ความเปนมา 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข เปนสวนราชการที่มีภารกิจในการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาและสารเสพติด อีกท้ังเปนสถาบัน
วิชาการดานการบําบัดรักษายาและสารเสพติด เปนท่ีปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานตางๆ ภายใน
อาคารสถาบันฯ ประกอบกับมีผูมารับบริการดานการบําบัดและติดตอราชการเปนประจํา ดังนั้นจําเปนตองมี
พนักงานมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆ ที่มีอยูในอาคารให
มีความสะอาดอยูเสมอและพรอมใชงาน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงจําตองจัดหา ผูรับจางที่มีความชํานาญ
และมีประสบการณในการดําเนินการท่ีมีความพรอมทุกๆ ดานเพื่อใหบริการดูแลรักษาความสะอาดใหมี
ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานในการรักษาความสะอาด 
 

2. วัตถุประสงค 
๒.๑. เพื่อใหพื้นที่อาคาร สถานที่ดําเนินงานการใหบริการผูปวย ญาติผูปวยและบุคลากรของสถาบันฯ 

ไดรับการรักษาความสะอาดปลอดภัยจากการติดเชื้อ 
๒.๒. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ของสถาบันฯ ประกอบกับเปนการดูแลสถานท่ีใหมีอายุการใช

งานไดคงทนถาวรมากข้ึน 
๒.๓  เพื่อใหผูรับบริการและผูปวย บุคคลากรของสถาบันฯ ไดรับความสะอาดในการใชบริการหองน้ํา

และพื้นที่บริเวณตางๆ อยางถูกสุขลักษณะและเกิดความพึงพอใจ 
๒.๔  เพื่อใหพื้นท่ีมีความสะอาด สวยงาม มีสภาวะแวดลอมดีเปนที่พึงพอใจผูมารับบริการและเพื่อให

สถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ด ี
๒.5  เพื่อใหผูรับจางมาดําเนินการในภารกิจงานรักษาความสะอาดใหมีบริการท่ีสะดวก คลองตัว 

รวดเร็วมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานงานทําความสะอาดท่ีกําหนดอันเกิดประโยชนตอทาง
ราชการ  
 
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
    ผูรับเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติครบทุกขอดังนี้ 

          3.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชพีรับจางงานที่ประกวดราคาจาง  

          3.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ

แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
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          3.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

          3.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 

          3.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

          3.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

          3.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน   

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

          3.๘ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานและประสบการณดานใหบริการงานรักษาความ

สะอาด ประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 1,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลาน      

แปดแสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน

ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือได เปนผลงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณตาม

กําหนดโดยมีหนังสือรับรองผลงานและสําเนาคูสัญญา  

 

5. ระยะเวลาดําเนินงานจาง 
กําหนดระยะเวลาจาง 12  เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565 

 
6. ระยะเวลาสงมอบงาน 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีจะจายเงินเปนรายงวดๆ ละ          
1 เดือน จํานวน 12 งวด เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลว  

 
7. วงเงินในการจัดหา  

จํานวนเงินท้ังสิ้น  3,665,000.- บาท (สามลานหกแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) โดยเบิกจายจากเงิน
งบประมาณรายจาย/เงินบาํรงุ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม  
กลุมงานพัสดุและบํารุงรักษา ภารกิจดานอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

แหงชาติบรมราชชนนี ชั้น 2  อาคารอํานวยการ  เลขที่  60  ถนนพหลโยธิน  ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุร ี
จังหวัดปทุมธานี 12130   

ทางโทรศัพท 0 2531 0080-4 ตอ 466,484 
ทางโทรสาร  0 2531 8404 
ทาง e-mail 1165@pmnidat.go.th และทางเว็บไซต   www. pmnidat.go.th  

 
9. พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

พื้นท่ีภายในอาคาร และพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ อาคาร และลานจอดรถ มีรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ     
32,000 ตารางเมตร   

 
10. จํานวนผูปฏิบัติงาน 

10.1 ผูรับจางตองจัดหาหัวหนาพนักงานทําความสะอาดจํานวน 1 คน สําหรับการติดตอ
ประสานงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานวันจันทร – เสาร ตั้งแต 7.00-16.30 น. (พักชวงเชา 15 นาที 
พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และชวงบาย 15 นาที) 

 10.๒ พนักงานปฏิบัติงาน จํานวนรวม 25 คน ปฏิบัติงานในวันราชการและวันเสารใหมีพนักงาน
ปฏิบัติงานรวมไมนอยกวา 15 คน สําหรับวันอาทิตยและ วันหยุดนักขัตฤกษ ใหมีพนักงานปฏิบัติงานรวมไม
นอยกวา 10 คน (กรณีวันเสารตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษใดๆ ใหถือเกณฑจํานวน 15 คน เชนกัน) ดังน้ี 

อาคาร/ตกึ วันจันทร-วนัศกุร วันเสาร วันอาทติย/วนัหยุดนกัขตัฤกษ 

อาคารอํานวยการ ชั้น 1 - ชั้น 5 10 4 1 

อาคารประยูรนรการผดุงฯ 1 1 1 

อาคารพลอยไทย/อาคารจายกลาง 1 - - 

โรงอาหารธัญญฟูดคอรท/ลานสมเด็จยา/ศาลาหอพระ 1 - - 

อาคารอาชีวบําบัด/ตึกมรกต ชั้น 1 1 - - 

ซอมบํารุง/ยานพาหนะ/กศน./ตึกราชาวดี/ฟตเนส 1 - - 

ตึกเพชร 4 4 3 

ตึกทับทิม 3 3 3 

ตึกมุกดา 1 1 1 

ตึกบุษราคัม 1 1 1 

หัวหนาพนักงานทําความสะอาด 1 1 - 

รวม 25 15 10 
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            10.๓  เวลาปฏิบัติงาน คือ วันจันทร - อาทิตย ปฏิบัติงานตั้งแต 7.00-16.30 น. (พักชวงเชา 15 นาที 
พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และชวงบาย 15 นาที) 

10.4 เวลาและสถานท่ีในการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและอาจกําหนด
เพิ่มข้ึนไดในภายหลัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูวาจาง 

 

11. หนาที่ความรับผิดชอบของผูรับจาง 
11.1  จัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และผานการอบรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพตามขอกําหนดและเงื่อนไขรายละเอียดท่ีระบุไวในเอกสารนี้ 
11.2  จัดใหมีประกันสังคมแกพนักงาน และมีการจายคาตอบแทนตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
11.3  จัดทําประวัติพนักงานสงมอบใหหัวหนาฝายบริหารท่ัวไปหรือผูที่ไดรับมอบหมาย (ผูกํากับดูแล 

การทํางานของพนักงานรักษาความสะอาด) ภายใน 3 วัน กอนการเขาปฏิบัติงาน ดังนี ้
                   11.3.1 รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนดํา แตงเครื่องแบบตามมารตราฐานของ 
ผูรับจาง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

    11.3.2 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา 
    11.3.3 เอกสารรับรองการผานการอบรมเรื่องการรักษาความสะอาดจากผูรับจาง 
    11.3.4 ใบรับรองแพทยของพนักงาน ตองไดรับการตรวจและรับวัคซีนปองกันโรคตามท่ี  

ผูวาจางกําหนดจากสถานพยาบาลท่ีเชื่อถือได โดยเปนคาใชจายของผูรับจาง และผานเกณฑที่กําหนด คือ  
    - ตรวจรางกายโดยแพทย  (Physical Examination)  
    - ถายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) (หาวัณโรค) 
    - ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) (ความเขมขนของเลือด) 
    - ตรวจปสสาวะ (Urine Analysis) (การติดเชื้อในปสสาวะ) 

11.4  จัดทําปายชื่อพนักงาน พรอมรูปถายและเบอรโทรศัพทที่ติดตอได แสดงไดประจําจุดที่ปฏิบัติ
ใหเห็นชัดเจน ภายใน 15 วัน หลักจากเริ่มสัญญา 

11.5 จัดเตรียมพนักงานสํารองอยางนอย 5 คน โดยสงประวัติและเอกสารที่เกี่ยวของใหสถาบันฯ
ตรวจสอบลวงหนากอนปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีการจางพนักงานใหมทุกคน ตองสงมาพบและสงเอกสารตามท่ี
กําหนดกับผูที่สถาบันฯมอบหมายทันท ี

11.6  ผูรับจางตองดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนตัวพนักงานภายใน  24 ชั่วโมง เมื่อสถาบันฯ เห็นวา
พนักงานผูใด ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี และแจงใหผูรับจางทราบแลว 

11.7 จัดใหมีหัวหนาพนักงานทําความสะอาด ที่ผูรับจางมอบหมายใหสามารถควบคุมพนักงาน      
ทําหนาที่ประสานงานและมีอํานาจตัดสินใจแทนผูรับจาง จํานวน 1 คน 

11.8  ผูรับจางตองใหพนักงานรับประทานอาหารในสถานที่ท่ีผูวาจางกําหนดและดูแลใหเรียบรอย
เหมาะสม 
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11.9  ดําเนินการจัดอบรมการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 การดูแลตนเอง 
ตลอดจนการใชอุปกรณปองกันการติดเชื้อใหพนักงานของผูรับจาง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยผูรับจางเปน     
ผูออกคาใชจายในการ อบรมทัง้หมด และแจงกําหนดการให ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยหัวขอในการ
อบรมผูวาจางจะเปนผูกําหนด 

11.10  หามผูรับจางและพนักงานของผูรับจางทั้งที่อยูในระหวางการปฏิบัติงานหรือนอกเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือนอกเวลาการปฏิบัติงาน แสวงหาผลประโยชนอื่นใดทุกรูปแบบในพื้นที่สถาบันฯ 

11.11  ผูรับจางตองใหความรวมมือในการตรวจหาสารเสพติดหรืออื่น ๆ ในรางกายของพนักงานใน
กรณีที่สถาบันฯรองขอ โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 

11.12  กํากับดูแลพนักงานของผูรับจาง ใหปฏิบัติตามโครงการบริหารจัดการขยะสถาบันฯ โดยแยก
ขยะประเภทตาง ๆ ไดแก ขวดนํ้า กระดาษ กระปอง เศษอาหาร ผัก ผลไม ฯลฯ และดําเนินการทิ้งใหถูก
หลักเกณฑที่สถาบันฯ กําหนดโดยเก็บไวสวนกลาง หามแมบานทําความสะอาดขายเขาสวนตัว (ตามบทปรับ
แนบทาย)  

11.13  การขัดลางพื้นท่ีใด ๆ ผูรับจางตองกําชับและดูแลใหพนักงาน เคล่ือนยายวัสดุ ครุภัณฑตางๆ  
ดวยความระมัดระวัง หากเกิดความเสียหายกับวัสดุ ครุภัณฑ หรือพื้นหอง/อาคาร ผูรับจางตองรับผิดชอบใน
การซอมแซมหรือจัดซื้อทดแทน โดยหนวยงานที่เขาขัดลางจะตองมีเจาหนาที่ของหนวยงานอยูประจําทุกครั้ง
การขัดลางพื้นท่ีที่มีผูปวย จะตองอยูในการรับผิดชอบของบุคคลกรทางการพยาบาลเทานั้น หากพนักงานของ 
ผูรับจางเห็นวามีความเสี่ยง สามารถปฏิเสธการขัดลางในพื้นที่ดังกลาวและรายงานกับผูท่ีสถาบันฯ มอบหมาย
ใหดูแล 

11.14  กรณีพนักงานของผูรับจางออกนอกพื้นท่ีของสถาบันฯ ในระหวางการปฏิบัติตองไดรับการ 
อนุญาตจากผูที่สถาบันฯ มอบหมายใหเปนผูกํากับดูแล  

11.15 หามพนักงานนําสิ่งของที่อยูภายในสถาบันฯออกไปท้ังสิ้น รวมถึง ขวดน้ํา กระดาษ วัสดุ        
อุปกรณฯลฯ หากตรวจพบดําเนินการทางกฎหมายทันท ี

11.16 หามพนักงานเสพของมึนเมา สูบบุหร่ี ดื่มสุรา หรือกระทําการใดๆ อันไมเหมาะสมภายใน 
สถานที่ของผูวาจาง และหามนําบุตร หลาน เขามาในพื้นที่การปฏิบัติงาน 

11.17  พนักงานของผูรับจางทุกคนตองดูแลรักษา และรักษาผลประโยชนของผูวาจางในเรื่อง 
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ หากพบวามีการชํารุดเสียหาย ตองรีบแจงแกทางสถาบันฯ ทันที 

11.18  สถาบันฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มหรือลดจํานวนพนักงานตามความเหมาะสม โดย                 
ผูรับจางตกลงคิดราคาคาจางพนักงานตอรายในอัตราเดียวกับท่ีเสนอไว 

11.19 กรณีสถาบันฯ พิจารณาวาผูปฏิบัติงานมีอาการสงสัยหรือความเสี่ยงของการแพรระบาด 
โรคติดตอ ตองหยุดปฏิบัติงานและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการตรวจทั้งหมด และผูรับจางตองหาผูปฏิบัติงานมาทดแทน 

11.20 ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ดวยวิธี RT-PCR  และใบรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัส 
โคโรนา COVID-19  ซึ่งผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจทั้งหมด 
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11.20 กรณีมีการใชชุดอุปกรณในการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ของพนักงาน  
ผูรับจางเปนผูดําเนินการจัดหา  

 
12. คุณสมบัติของพนักงาน 

12.1  หัวหนาพนักงานทําความสะอาด เพศหญิง อายุไมต่ํากวา 45 ป และไมเกิน 65 ป นับถึงวันท่ี
เริ่มปฏิบัติงาน ตองผานการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใชสารเคมี
เปนอยางดี  โดยมีหนังสือรับรองหรือเปนผูที่มีประสบการณในการปฏิบัติไมนอยกวา 3 ป และไดผานการสอบ
ประวัติมาเรียบรอยแลว  

        พนักงานทําความสะอาดระดับปฏิบัติการ เพศหญิง/เพศชาย อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และ
ไมเกิน 60 ป นับถึงวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ตองผานการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการใชสารเคมีเปนอยางดี โดยมีหนังสือรับรองหรือเปนผูที่มีประสบการณในการปฏิบัติตั้งแต 1 เดือน 
ขึ้นไป และไดผานการสอบประวัติมาเรียบรอยแลว 

12.2  มีสัญชาติไทย สามารถ พูด อาน เขียน ไดดี ไมเปนผูทุพลภาพถึงขั้นไมสามารถปฏิบัติงานได
หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ ทั้งนี้ กรณีเปนพนักงานตางชาติ ตองมีหนังสืออนุญาตใหเขาเมืองโดยถูก
กฎหมาย และตองมีการตรวจรางกายเพิ่ม ในรายการโรคติดตออ่ืนเพิ่มเติม (ท่ีอาจกําหนดในภายหลัง)            

12.3  มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีปญหาทางสุขภาพจิต ไมเปนโรคติดตออันตรายรายแรง
และโรคตองหามตามระเบียบราชการ ไมใชสารเสพติด โดยตองรับการตรวจสุขภาพกอนเขาปฏิบัติงาน 

12.4  เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต สุภาพเรียบรอย 
12.5  มีความประพฤติดี ไมเลนการพนัน            
12.6  ผูวาจางสามารถคัดเลือกพนักงานทําความสะอาดรวมกับผูรับจาง    
 

13. การปฏิบัติงานของพนักงานผูรับจาง 
พนักงานของผูรับจางทุกคน  จะตองอยูในระเบียบหรือขอบังคับของสถาบันฯ หากพบพนักงานผูใด 

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือบังคับ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนตัวใหทันทีเมื่อไดรับแจงจากผูวาจางหรือ
ตัวแทนของผูวาจาง 

13.1  การแตงกาย พนักงานทุกคนตองสวมใสแบบฟอรมท่ีถูกตองตามสุขลักษณะในงานท่ีปฏิบัติ    
ที่อยูในสภาพดี ไมเกาไมขาด ขนาดพอดีกับผูสวมใส และตองสวมใสรองเทาหุมสน หรือรองเทาบูต หรือ
รองเทาผาใบ ท้ังนี้หามสวมรองเทาแตะขณะปฏิบัติงาน เวนแตมีเหตุจําเปน 

13.2  ทรงผม ทรงผมสุภาพ หากไวยาวใหรวบมัดไวดานหลังพรอมเก็บใหเรียบรอย 
13.3  ตองติดบัตรประจําตัวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเวลาพักจะตองติดบัตรฯ ดวย 
13.4  ตองปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กําหนด และใชระบบการลงเวลาทํางานตามท่ีสถาบันฯ กําหนด 
13.5  หามพนักงานอกนอกพื้นที่โดยไมไดรับอนุญาตจากผูควบคุมหรือหัวหนาผูควบคุม ระหวาง

เวลาปฏิบัติงาน 
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13.6 ตองมีกิริยาออนนอม มีสัมมาคาราวะ ใชวาจาท่ีสุภาพและน้ําเสียงไพเราะระหวางการ
ปฏิบัติงาน ไมตะโกน พูดคุย ดวยถอยคําหรือน้ําเสียงไมสุภาพ 

13.7  หามนอนหลับหรือนอนในระหวางเวลาปฏิบัติงาน 
13.8  หามดื่มสุรา สูบบุหรี่ ของมีนเมา เสพสารเสพติด ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย เลนการพนัน เลน

หวย เลนแชรออกเงินกูนอกระบบ ขายสินคาเงินผอน แสวงหาผลประโยชนหรือรับจางในพื้นท่ีปฏิบัติงาน    
ซึ่งสงผลเสียตอการปฏิบัติงานและภาพลักษณของสถาบันฯ 

13.9  หามรับประทานอาหาร หรือของขบเคี้ยวในระหวางปฏิบัติงาน 
13.10 หามนําบุตรหลาน หรือญาติพี่นอง ผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 
14. หนาที่ความรับผิดชอบหวัหนาพนักงานรักษาความสะอาด (ผูแทนซึ่งรับมอบอํานาจจากผูรับจาง)  
          14.1 ตรวจสอบใหพนักงานรักษาความสะอาด บันทึกเวลาทํางานดวยระบบ ตามที่สถาบันฯ กําหนด
เขาทํางานใหครบถวน ถูกตอง หากมีปญหาจะตองบริหารจัดการใหเรียบรอย  

14.2 ตรวจสอบใหพนักงานรักษาความสะอาด วัดอุณหภูมิกอนการปฏิบัติงานทําความสะอาดทุกวัน 
และตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของทางสถาบันฯ อยางเครงครัด 
 14.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การทํางานของพนักงานรักษาความสะอาดทุกจุดใหปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามสัญญาจาง 
          14.4 ควบคุม กํากับ ใหพนักงานดูแลปดน้ําประปา ไฟฟา พัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก
เครื่องใชไฟฟา ในบริเวณท่ีไมมีผูใชงานและตรวจตราความเรียบรอยกอนออกจากอาคาร ยกเวนกรณีสถาบันฯ 
สั่งไมตองดําเนินการ 

14.5 ตรวจสอบการจัดหาวัสดุ อุปกรณ น้ํายา และอื่นๆ ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
14.6 เปนผูประสานงานกับผูที่ผูวาจางมอบหมายในการกํากับดูแลงาน   
14.7 อ่ืนๆ ตามที่ผูวาจางมอบหมาย 
14.8 ประเภทของงานที่ตองรักษาความสะอาด แบงเปนประเภทที่สําคัญคือ 
 

1.งานรักษาความสะอาดประจําวัน 
         1.1 งานรักษาความสะอาดสํานักงาน 
             1.1.1 เช็ดฝุนตามชั้นวางของ ตู โตะตางๆ โทรศัพท สิ่งของตกแตง หามท้ิงเอกสาร หนังสือและ
กระดาษบนโตะทํางาน 
              1.1.2 ทําความสะอาดพื้น ดวยผาและนํ้ายาทําความสะอาด รวมทั้งทางเดินกลางบริเวณใต
เฟอรนิเจอรท่ีสามารถเคลื่อนยายได 
              1.1.3 ทําความสะอาดประตู มือจับ รอยเปอนที่กระจกก้ัน ฝาผนังและกระจกหนาตาง 
              1.1.4 ทําความสะอาดหองนํ้า เติมกระดาษชําระ สบูเหลว 
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              1.1.5 เปล่ียนถุงขยะ (จัดหาโดยผูวาจาง) เก็บรวบรวมขยะนําไปท้ิงท่ีจัดเตรียมไวตามประเภทขยะ
และลางถังขยะ 
              1.1.6 การดูแลพื้นผิว ของอาคาร เชน การกวาดพื้น ถูพื้น บริเวณที่รับผิดชอบใหสะอาด 

   1.1.7 การปดฝุนละอองอุปกรณท่ีใชงานประจําวันใหพรอมใชงาน เชน กระจกประตู หนาตาง โตะ 
เกาอ้ี จัดใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ถังน้ําดื่มของญาติผูปวย 
              1.1.8 ทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม โถปสสาวะ และตรวจสอบอุปกรณภายในหองน้ํา อางลาง
มือ โถสวม 
              1.1.9 กวาดพื้น ถูพื้นดวยผามอบ (ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดท่ีจําเปน) และดันฝุน เคลือบเงาบนพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

1.1.10 ปดฝุนละอองและเช็ดโตะ เกาอี้ทํางาน เครื่องใชสํานักงาน และจัดใหเปนระเบียบ
เรียบรอยพรอมใชงาน 

1.1.11 เพิ่มความถี่ในการเช็ดกระจก ลูกบิดประตูหองทํางาน และประตูหองน้ําที่อยูใกลการ
สัมผัสทุกแหงดวยนํ้ายาฆาเชื้อโรคตามมาตรฐาน 

1.1.12 ทําความสะอาดลิฟต รอยเปอนตามฝาผนัง ประตู ทั้งภายในและภายนอก กระจกเงา 
ปายประชาสัมพันธภายในลิฟต เช็ดพื้นลิฟตดวยนํ้ายาทําความสะอาดและน้ํายาฆาเชื้อโรคตามมาตรฐาน 

1.1.13 เช็ดทําความสะอาดเคร่ืองโทรศัพทดวยนํ้ายาฆาเชื้อทุกวันอยางนอย 2 คร้ัง 
1.1.14 ดูแลทําความสะอาดทั่วไปรอบๆ บริเวณที่รับผิดชอบทุกจุด เชน เช็ดและดูดฝุน ทําความ

สะอาดมานปรับแสงทุกแหง 
1.1.15 เพิ่มความถ่ีในการทําความสะอาด ดวยการขัดลางหองน้ํา หองสวม และทําความสะอาด

โถปสสาวะ อางลางมือ โถสวม เครื่องสุขภัณฑภายในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคตามมาตรฐาน 
1.1.16 ทําความสะอาดอื่นๆ และแกไขปญหาเฉพาะหนาในเวลาทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 
1.1.17 รายงานผลสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยดวนตอหัวหนางานนั่น ๆ 

1.2 งานรักษาความสะอาดหอผูปวย 
1.2.1 เวลา 07.15 ตรวจสอบของใชอุปกรณทําความสะอาด  
1.2.2 เวลา 07.30 น. ดูแลเก็บลาง เปลี่ยนถุงขยะมูลฝอยทุกประเภท มัดปากถุงติดปายชื่อ

หนวยงานและขนยาย ไปยังโรงพักขยะตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ  
1.2.3 เวลา 08.00 น. ดูแลความสะอาดทั่วไป ภายในหอผูปวยและหองทํางานพยาบาล หองพัก

ผูปวยตางๆ หองตางๆ ทั้งหมด ของหอผูปวยรวมทั้งระเบียงทางเดิน, บันไดและบันไดหนีไฟ ดูแลความสะอาด
หองน้ํา-หองสวม ของหอผูปวยและหองน้ํา สวนเจาหนาที่พยาบาล รวมทั้งอางลางมือ อางลางเครื่องมือ กวาด 
ถู พื้นทุกหอง ภายในหอผูปวย รวมทั้งระเบียง ทางเดินและบันได/ บันไดหนีไฟทําความสะอาดหองน้ํา-หอง
สวม ชั้นวางและอุปกรณตางๆ ภายในหองน้ํา-หองสวม ใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย พรอมที่จะใชงานได                           

1.2.4 เวลา 13.00 น. ดูแลเก็บลาง เปลี่ยนถุงขยะมูลฝอยทุกประเภท มัดปากถุงติดปายชื่อ
หนวยงานและขนยายไปยังโรงพักขยะตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ 
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1.3 หอง Isolation roon ภายในหอผูปวย และ ARI Clinic  
1.3.1 ทําความสะอาดอุปกรณเคร่ืองมือดวยนํ้ายาฆาเชื้อโรคตามมาตรฐาน 
1.3.2 คัดแยกขยะ และเศษอาหาร 
1.3.3 ทําความสะอาดหองกอน – หลัง การรับผูปวยดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคตามมาตรฐาน 

1.4 งานรักษาความสะอาดประจําโรงอาหาร 
1.4.1 ใชผาสะอาดทําความสะอาดโตะอาหาร ชั้นวางภาชนะ ตูคัดแยกเศษอาหาร และพื้นโรง

อาหารทุกวัน อยางนอยวันละ 2 คร้ังหรือเม่ือสกปรก 
1.4.2 ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงอาหาร โรงพักขยะ และบริเวณใกลเคียงทุกวัน ไมใหขยะ

ตกคางสงกลิ่นรบกวน 
1.4.3 ตักคราบไขมันในถังดักไขมัน ทําความสะอาดทอน้ําทิ้ง ทอระบายนํ้าทุกวัน คราบไขมันหรือ

เศษอาหารตางๆ ท่ีตักข้ึนมา ใหท้ิงในภาชนะท่ีสถาบันฯ กําหนด 
 1.4.4 ดูแลคัดแยกภาชนะและเศษอาหาร ใหมีมาตรฐานตามที่สถาบัน ฯ กําหนด และชวยเหลือ

แนะนํา วิธีการคัดแยกเศษอาหารแกผูมาใชบริการ 
1.4.5 อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดูแลโรงอาหารอาจกําหนดขึ้นในภายหลัง 
 

         1.5 งานรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 
         1.5.1 กวาดและเช็ดพื้นดวยผาและนํ้ายาทําความสะอาด บริเวณโถงกลาง ทางเดิน ทางเขา-ออก 
บันได รอยคราบเปอนบนพื้น บันได เช็ดฝุนราวบันได 
         1.5.2 ทําความสะอาดประตู มือจับ ราวบันได เก็บรอยเปอนบนกระจกกั้นตางๆ กระจกเงา 
หนาตาง 
         1.5.3 ทําความสะอาดลิฟต รอยเปอนตามฝาผนัง ประตู ทั้งภายในและภายนอก 

    1.4.4 ทําความสะอาดทางเดิน ทางลาด พื้นท่ีนั่งรอตรวจ พื้นที่นั่งรอรับยา หนาหองบัตร       
หนาลิฟต ภายในลิฟต ราวบันได บันได 

1.5.5 ทําความสะอาดหองโถง ท่ีนั่งพัก และแผนปายแสดงชื่อหองทํางานตางๆ ทุกจุดท่ี
รับผิดชอบ 

1.5.6 ทําความสะอาดทางเดินภายนอก และพื้นที่ถนน บริเวณลาดจอดรถ ใหสะอาดตลอดเวลา 
1.5.7 ดูแลทําความสะอาดขยะในกระถางตนไมและเก็บ ขนขยะทั่วไปไปรวบรวมไวท่ีอาคารพัก

ขยะเพื่อรอเทศบาลรับไปกําจัด 
 

2.งานรักษาความสะอาดประจําสัปดาห 
2.1 เช็ดฝุน ปดหยากไยของอาคาร 
2.2 ทําความสะอาด ฝาผนงั และมูลี่ ดวยวิธีเหมาะสม 
2.3 ทําความสะอาดตูเก็บเอกสารและเฟอรนิเจอรสํานักงานโดยละเอียดดวยนํ้ายาและวิธีท่ีเหมาะสม 
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2.4 ทําความสะอาดขอบบัวดานลาง 
2.5 ใชมอ็บทําความสะอาดพืน้ โดยใชน้ํายาดันฝุน โดยสม่ําเสมอ 
2.6 ขัดลางผนัง และพื้นภายในหองนํ้าท้ังหมด 
2.7 ทําความสะอาดภายนอก-ภายในลิฟตโดยละเอียด 
2.8 ทําความสะอาดถังขยะท้ังหมด โดยละเอียด (จัดใหมีถังสํารองขณะที่มีการทําความสะอาดถัง) 
2.9 เก็บคราบสกปรกบนพื้น ตามความเหมาะสมของสภาพพื้น 
2.10 ใชม็อบเปยกดวยน้ําสะอาดบนพื้นโดยละเอียด ทําความสะอาดพื้นใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 
2.11 ฉีดน้ํายาปดเงา โดยใสกระบอกพอกก้ี ลงพื้นประมาณ 5-10 ตารางเมตร 
2.13 ทําความสะอาดกระจก หนาตาง และขอบกระจกภายในและภายนอกทั้งหมด 
2.14 ปด กวาด หยากไย และปายบอกทางทุกชิ้นทุกอาคาร 
2.15 ทําความสะอาดพัดลม มุงลวด มูลี่ 
2.16 เก็บ กวาดระเบียง ทุกชั้น และดาดฟาทุกอาคาร 
2.17 ขัดลางพื้น ผนังเรือนพกัมูลฝอยทุกหอง 
 

3.งานรักษาความสะอาดประจําเดือน 
3.1 ทําความสะอาดกระจก หนาตาง และขอบกระจกภายในภายนอกทั้งหมด 
3.2 ลางทําความสะอาดพื้นที่ผิวใหสะอาดโดยใชเครื่อง High speed ใสแผนขนหนู-โดยใชน้ํายาที ่

เหมาะสมกับพื้นผิวใหสะอาด ปราศจากคราบสกปรก 
3.4 ใชมอ็บเปยกดวยนํ้าสะอาดบนพื้นโดยละเอียด ทําความสะอาดพื้นใหสะอาดปราศจากคราบ 

สกปรก 
3.5 ใชมอ็บทําความสะอาดพืน้ โดยใชน้ํายาดันฝุน โดยสม่ําเสมอ 
3.6 ลงน้ํายาเคลือบเงา 1 รอบ รอแหง 30 นาที 
3.7 ลางพัดลมในสาํนักงานตางๆ และหอผูปวย 

4.งานรักษาความสะอาดประจํา 3 เดือน 
4.1 ทําความสะอาดพื้นและทางเดิน บันไดโดยการขัดลางลงแว็กซเคลือบเงาในอาคาร 
4.2 ทําความสะอาดหองพักผูปวยใน-พิเศษทั้งหมดโดยการขัดลาง ลงแว็กซ เคลือบเงาพื้น,ทาํความสะอาด 
4.3 ทําความสะอาดปายตวัอักษรทุกจุด 

          4.4 เช็ดทาํความสะอาดกระจก และกรอบกระจกภายนอกในที่สูงของทุกอาคารดวยเครื่องมือท่ีได
มาตรฐานโดยพนักงานที่ชาํนาญงาน 

4.5 ลางทําความสะอาดพื้นผวิ ลอกน้ํายาเคลือบเงาเกาออกใหหมด โดยใชเครื่องขับรอบต่ําใสแผนดํา 
4.6 เก็บคราบน้ํายาออกใหหมด โดยใชมอ็บเปยกดวยน้ําสะอาดบนพื้นโดยละเอียดหลายๆ รอบ 
4.7 ขัดมันพื้นใหทั่วทุกอาคาร 
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          4.8 ลางทําความสะอาดพื้นผิวใหสะอาดโดยใชเครื่อง High speed ใสแผนขนหนูโดยใชน้ํายาที่เหมาะสม
กับพื้นผิวใหสะอาด ปราศจากคราบสกปรก 

4.9 ใชม็อบเปยกดวยนํ้าสะอาดบนพื้นโดยละเอียด ทําความสะอาดพื้นใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 
4.10 ใชม็อบทําความสะอาดพื้น โดยใชน้าํยาดันฝุน 
4.11 ลงน้ํายาเคลือบเงา 1 รอบ รอแหง 30 นาที 

          4.12 ทําซ้ําในขั้นตอนที่ 11 อีก 2 รอบ 
          4.13 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่หัวหนาหนวยงาน หรือผูแทนมอบหมาย 
 

5.งานรักษาความสะอาดประจํา 6 เดือน 
5.1 เก็บผามานหองประชุม/หองสมุด สงซักท่ีตามหนังสือสั่งจางของผูวาจาง 

          5.2 ปดหยากไย และทําความสะอาดกระจกในท่ีสูง  
 

6. ภารกิจพิเศษ  
          - คืองานท่ีไมใชงานดานความสะอาดสถานท่ีโดยตรง แตเปนงานท่ีหนวยงานจําเปนตองดําเนินการเปน
กรณีพิเศษ หรือมอบหมายเพิ่มเติมใหผูรับจางดําเนินการ โดยผูวาจางเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
ขอปฏิบัติสําหรับภารกิจในหอผูปวยเฉพาะกิจ 

- ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผาเปอน ในเรื่อง ผาเปอนติดเชื้อ อยางเครงครัดผาเปอนของ 
ผูปวยใหบรรจุในถุงขาวโพดท่ีสามารถสงเขาเครื่องซักผาโดยไมตองแกะถุงออก โดยถุงชนิดนี้สามารถละลายได
ดวยน้ํารอนมากกวา 65 องศาเซลเซียสขึ้นไป หากไมมีสามารถใสผาในถุงแดง และบรรจุใสถังมีฝาปด เช็ดทํา
รอบถังดวย 70% แอลกอฮอลลกอนนําสงใหงานบริการผา 

- ลางมือทุกครั้งกอนและหลังท่ีสัมผัสถุงผาเปอน 
- ขณะปฏิบัติงานสวมอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล ไดแก เสื้อคลุมแขนยาวรัดขอ  หนากาก 

กรองอนุภาค N 95 แวนปองกันตา/กระจังกันใบหนา ปดทับดวยผากันเปอนพลาสติกอยางหนา ถุงมือแมบาน
ยาวอยางหนา และรองเทาบูท 

- หลังถอดถุงมือใหลางมือดวย Alcohol hand rub แตหากสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวยตองลาง 
ดวยสบูและน้ํากอน เช็ดมือใหแหง แลวจึงลางดวย Alcohol hand rub ซ้ําอีกครั้ง 
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ งานบริการผา และการทําความสะอาดพื้นที่ในการ 
ใหบริการเปนการปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อไปยังบุคลากร และสิ่งแวดลอม 

- เม่ือไดรับการยืนยันการรับผูปวยสงสัยโรคติดตอ โรคติดเชื้อ ตองมีการแจงงานมูลฝอย เพื่อ 
จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ อาจกําหนดสัญญาลักษณเชน “ติดเชื้อ EID” ไปไวที่หองผูปวย 
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- ขอความรวมมือในการงดเยี่ยมผูปวย หากจําเปนตองใหเขาเยี่ยม ตองอยูภายใตการใหคําแนะนํา 
ของแพทยและพยาบาลอยางใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งหามเขาเยี่ยมขณะทํากิจกรรมท่ีทําใหเกิดการฟุง
กระจายของเชื้อ เชน พนยา ทําความสะอาดหองเปลี่ยนผาปูที่นอน เปนตน 

- มูลฝอยในหองผูปวยทั้งหมดใหถือเปนมูลฝอยติดเชื้อ พนักงานทําความสะอาดสวมอุปกรณ 
ปองกันรางกายสวนบุคคลดังนี้ สวมรองเทาบูท (กรณีมีสิ่งคัดหลั่งปนเปอนพื้นเปนจํานวนมาก ใหใส Leg 
cover กอนใสรองเทาบูท) เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาวรัดขอมือ หนากากอนามัย (surgical mask) (กรณีที่ผูปวยมี
หัตถการที่เกิดละอองฝอย เชนพนยา ดูดเสมหะ ใส-ถอดทอชวยหายใจฯ ใหใสหนากากกรองอนุภาค เชน 
N95, N100) แวนปองกันตา/กระจังกันใบหนา ถุงมือ 1–2 ชั้น โดยชั้นนอกสุดเปนถุงมือแมบานอยางหนา 

- จํากัดจํานวนบุคลากรในการเขาหองผูปวยโดยเขาไปปฏิบัติหนาที่ในคราวเดียว เชน การเขาไป 
ทําความสะอาดหองน้ํา หองพักผูปวย การเก็บมูลฝอย โดยเตรียม 

- ถังมูลฝอยติดเชื้อใบใหมที่ทําความสะอาดไวแลวสําหรับไปเปลี่ยนถังใสมูลฝอยติดเชื้อภายในหอง 
1 ถัง ถุงแดงสําหรับใสในถังมูลฝอย 2 ใบ (ถุงชั้นในสุดใหพับปลายถุงไวขางในถังชั้นใน ถุงมูลฝอยสีแดงใบนอก
ใหพับปลายถุงไวขางนอกถังมูลฝอย) 

- ผาสะอาดสําหรับเช็ดถุงมูลฝอย 8 ผืน (สําหรับใช 70% แอลกอฮอลล สเปรยใสผาและเช็ดรอบ 
ถุงมูลฝอย 3 ผืน และอีก 3 ผืนใช 70% แอลกอฮอลลสเปรยใสผาเช็ดรอบถังมูลฝอยในหองผูปวย อีก 1 ผืน
เช็ดถังมูลฝอยในหองน้ําอีก 1 ผืนเผื่อไวสําหรับเช็ดบริเวณท่ีเห็นการปนเปอน) 

- ถุงมูลฝอยสีแดงจํานวน 7 ถุง (ถังมูลฝอยในหองน้ํามี 1 ถัง ในหองผูปวยมี 2 ถัง ขางเตียงผูปวย  
1 ถังเล็กซึ่งถังนี้ใสถุงไดเพียง 1 ชั้น) 

 - 70% แอลกอฮอลลสเปรย 1ขวดเมื่อใชเสร็จสามารถนําขวดออกมาลางทําความสะอาดเพื่อนํา 
กลับมาใชงานใหมได 

- นํ้าสะอาดผสมสารละลายไฮโปรคลอไรดเขมขนขนาด 500ppm สําหรับทําความสะอาดพื้นใน 
หองผูปวย (โดยตวงน้ํายา 10%  sodium hypochlorite มา 5CC ผสมกับน้ําสะอาด 995ซีซี) 

-น้ําสะอาดสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต เขมขนขนาด 5,000ppm สําหรับทําความสะอาดพื้น 
ในหองน้ําผูปวย (โดยตวงน้ํายา 10%  sodium hypochlorite มา 50CC ผสมกับน้ําสะอาด 950ซีซี) 

- ภายในหองมีไมถูพื้น ถังสําหรับใสน้ํายาถูพื้น เมื่อใชงานเสร็จใหลางและคว่ําภายในหอง 
- ทําความสะอาดพื้นภายในหองผูปวยดวย นํ้าสะอาดสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตเขมขน 

ขนาด 500ppm เช็ดถูโดยรอบหอง  (หากมีสารคัดหลั่งปนเปอนสิ่งแวดลอม เชน อุจจาระ ปสสาวะ อาเจียน 
ใหนํากระดาษชําระ/เศษผา ซอนทับหลายๆชิ้นวางใหสิ่งคัดหลั่งซึม เทราดบนกระดาษ/เศษผา ดวยไฮโปรคลอ
ไรด 5,000ppm ท้ิงไว 10–15นาที กอนเช็ดดวยกระดาษชําระ/เศษผา ทิ้งกระดาษชําระ/เศษผา ในถุงมูล
ฝอยติดเชื้อ  เช็ดเช็ดซ้ําบริเวณน้ันนํ้ายาไฮโปรคลอไรด 5,000 ppm อีกครั้งหนึ่ง ผาท่ีใชเช็ดทําความสะอาด
แลวใหทิ้งเปนมูลฝอยติดเช้ือ เม่ือกําจัดสิ่งคัดหลั่งหมดแลว ใหถอดถุงมือลางมือดวยนํ้ายาฆาเชื้อหลายๆครั้ง 
กอนใสถุงมือคูใหม 
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ขั้นตอนการทําความสะอาด 
- นําอุปกรณที่เตรียมไวเขาไปในหองคนไข 
- ใชนํ้าผสมน้ํายาไฮโปรคลอไรด 5,000 ppm ที่เตรียมไวเทราดหองน้ําทิ้งไวกอนไปทํากิจกรรม 

อยางอ่ืนเพื่อใหเวลาน้ํายา (Contact time) ในการทําลายเชื้อ 
- ทําการเก็บมูลฝอยในหองผูปวยโดยใชเทาเปดฝาถังมูลฝอยและทําความสะอาดถุงมูลฝอยดาน 

นอกโดยใช 70% แอลกอฮอลลสเปรยลงบนผา เช็ดปากถุงชั้นแรกกอน (กรณีในหองผูปวยมีถังมูลฝอย 3ถัง) 
นําปากถุงชั้นที่สองมาผูกดวยอุปกรณผูกปากถุง และใช 70% แอลกอฮอลลสเปรยรอบๆถุงมูลฝอย กอนนําไป
ใสในถังมูลฝอยเพื่อเตรียมใหพนักงานขนยายมูลฝอยนําไปจัดการเผาตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ 

- นํานํ้าสะอาดผสมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต เขมขนขนาด 500ppm สําหรับทําความ 
สะอาดบริเวณพื้นหองผูปวยโดยเทนํ้าสะอาดท่ีเตรียมไวลงในถังตามดวยน้ํายาไฮโปรคลอไรด5 CC ที่เตรียมไว 
ลงในถังสําหรับทําความสะอาดพื้นและเริ่มถูพื้นโดยรอบหอง 

- เม่ือทําการเก็บมูลฝอย เก็บผาเปอน ถูพื้นหองเสร็จแลว จึงเขาไปทําความสะอาดในหองนํ้า 
- เม่ือเสร็จภารกิจเรียบรอยแลวกอนออกจากหองใช 70% แอลกอฮอลลสเปรยบนผาเช็ดรอบถัง 

มูลฝอยลอเลื่อนกอนเข็นออกจากหองผูปวย/ผูมีประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอรายแรง 
- ถอดอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลท่ีบริเวณ Waste Way ตามข้ันตอนการถอดอุปกรณ 

ปองกันรางกายสวนบุคคล 
การจัดการผาเปอน 

- กําหนดเวลาในการขนยายมูลฝอยติดเชื้อEID คนละรอบกับการขนยายมูลฝอยติดเชื้อปกติเม่ือนํา 
มูลฝอยติดเชื้อเขาเตาเผาแลว ใหเจาหนาท่ีผูทําการขนยายมูลฝอยถอดอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลท่ี
บริเวณโรงพักมูลฝอยตามข้ันตอนอาบนํ้า สระผม และเปล่ียนเสื้อผาใหม กอนปฏิบัติงานอ่ืน 

- ผูชวยเหลือคนไขสวมอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลดังนี้ สวมรองเทาบูท (กรณีมีสิ่งคัดหลั่ง 
ปนเปอนพื้นเปนจํานวนมาก ใส Leg cover กอนใสรองเทาบูท) เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาวหนากากอนามัย 
(surgical mask) (กรณีที่ผูปวยมีหัตถการท่ีเกิดละอองฝอย เชนพนยา ดูดเสมหะ ใสทอชวยหายใจฯ ใหใส
หนากากกรองอนุภาค เชน N95, N100) แวนปองกันตา/กระจังกันใบหนา สวมถุงมือ 1–2 ชั้น 

ถังสําหรับใสผาเปอนใบใหม 1 ถัง 
- ถุงพลาสติก จํานวน 2 ใบ (หากมีถุงที่ทําจากขาวโพดที่ละลายในความรอนไมเกิดสิ่งตกคางจะใช 

ถุงเพียง 1 ใบและสามารถใสถุงนี้ในเครื่องซักผาไดเลย) 
- อุปกรณสําหรับรัดปากถุง จํานวน 2 อัน 
- 70% แอลกอฮอลลสเปรยสําหรับสเปรยบนผา นําไปเช็ดรอบปากถุง 
- ผาสะอาดสําหรับเช็ดรอบถังผาเปอน จํานวน 2 ผืน 
วิธีการขนยายผาเปอนติดเชื้อ 
- นําอุปกรณที่เตรียมไวเขาไปในหองผูปวย 
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- เปดถังผาเปอนติดเชื้อ รัดปากถุงดวยอุปกรณรัดปากถุง จากน้ันใช 70% แอลกอฮอลลสเปรยบน 

ผาสะอาดเช็ดโดยรอบปากถุงพลาสติก ปดฝาถังใหรอบถังผาเปอนดวยเทป 
- นํา 70% แอลกอฮอลลสเปรยบนผาผืนใหมเช็ดรอบๆถังผาเปอนใหทั่ว (ผาที่ใชเช็ดเสร็จแลว      

ใหท้ิงเปนมูลฝอยติดเชื้อ) 
- นํา 70% แอลกอฮอลลสเปรยใหทั่วถังผากอนนําออกจากหองผูปวย เข็นผาออกมาท่ี      

Waste Way เพื่อรอใหแผนกซักฟอกข้ึนมารับ 
- จากน้ันถอดอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลท่ีบริเวณ Waste Way ตามขั้นตอนการถอด

อุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล 
- แผนกซักฟอกมารับผาเวลาโดยใสอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลดังนี้ เสื้อคลุมกันน้ําแขนยาว  

หนากากอนามัย (surgical mask) แวนปองกันตา/กระจังกันใบหนา สวมถุงมือ 1–2ชั้น โดยชั้นนอกสุดเปนถุง
มือยางหนา เนื่องจากกิจกรรมที่ทําตองใชแรง อาจทําใหถุงมือเกิดรอยรั่วได(กรณีที่ไดรับแจงวาผาเปอนผูปวยมี
ปนเปอนสิ่งคัดหลั่งจํานวนมาก ใหใสหนากากกรองอนุภาค เชน N95, N100) เมื่อถึงตึกใหใช 70% แอลกอ
ฮอลลสเปรยรอบๆถังผาอีกคร้ังกอนการขนยายผาเปอนติดเชื้อ แลวใหนําสงโรงซักฟอกทันที 

- เม่ือมาถึงโรงซักฟอกใหนําถังผาไปชั่งน้ําหนัก นําถังผาไปที่เคร่ืองซักผาแกะเทปที่หุมรอบถังออก  
เปดถัง และคอยๆนําถุงผาเขาเคร่ืองซักผา ซักผาตามมาตรฐานการซักผาติดเชื้อ 

- เจาหนาที่ท่ีทําการขนยายผา และนําผาเขาเครื่องซักเสร็จแลว ใหอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาทันที 
- เสื้อผาผูปวยที่เปอนเลือด อุจจาระ ปสสาวะ อาเจียนและสารคัดหลั่ง ใหแชนํ้ายาไฮโปรคลอไรด 

กอนซักเพราะมีโอกาสแพรกระจายเชื้อสูง 
 

15.  การจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช ประจําพื้นที่ดูแลของสถาบันฯ 
15.1  ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่มีคุณภาพดีสําหรับใชในการทําความ

สะอาด แตละชนิดใหเหมาะสม ใชงานได และเพียงพอตอการใชงาน ดังนี้ 
๑. เคร่ืองขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม               จํานวนอยางนอย   2 เครื่อง  
๒. เคร่ืองดูดฝุน                จาํนวนอยางนอย  ๑ เครื่อง 
3. ถังฉีดน้ํายาฆาเชื้อโรค                จาํนวน              2 ถัง    
4. บันไดอลูมิเนียม                 จาํนวน              ๓ อัน 
5. เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง                จาํนวนอยางนอย  ๒ เครื่อง  
6. ถังบีบน้ําพรอมอุปกรณ                จาํนวนอยางนอย  25 ชุด  
7. ปาย “ อันตราย ระวังลื่น “                    จาํนวน              10 ปาย 
8. ปาย “ โปรดรอสักครู กําลังทําความสะอาดหองนํ้า “ จํานวน              10 ปาย 
9. ปลั๊กไฟ ความยาว ๓๐ เมตร จํานวน ๓ ตัว ตองอยูในสภาพดี ปลอดภัย และพรอมใชงาน 
10. กระดาษชําระมวนใหญ ในหองน้ําชาย/หญิง ทุกหองหองละ ๑ มวน หนา 2 ชั้น 300 เมตร/มวน 
๑1. ใสกระดาษเช็ดมือชนิดแผน ในหองน้ําชาย/หญิงทุกหอง บางจุด  
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๑2. รถเข็นสําหรับนําขยะไปทิ้งที่โรงเก็บขยะแบบมิดชิด จํานวน 2 คัน  
13. ผายางกันเปอนตัวยาว จํานวน 25 ผืน 
๑4. เครื่องมืออุปกรณอ่ืน ไดแก มอบดันฝุน มอบผา แผนซักสก็อตไบรท ไมกวาดชนิดตางๆ ถังน้ํา

พลาสติก ขันน้ําพลาสติก ถุงมือยาง ผาเช็ดโตะ ผาเช็ดโทรศัพท ท่ีตักขยะ ถุงดํา (ถังขยะใหญและถังขยะเล็กใน
หองทํางาน ตองใสถุงดําท้ังหมด) ถุงแดงสําหรับขยะติดเชื้อ จํานวนใหเพียงพอตอการใชงาน และเครื่องมือ   
อ่ืน ๆ เทาที่จําเปน เชน รองเทาบูท 

๑5. กลองใสกระดาษชําระ และท่ีใสสบูเหลวสําหรับลางมือ ที่ติดอยูภายในหองนํ้าจะตองอยูในสภาพ
ใชงานไดดี และเมื่อชํารุดหรือสูญหายตองมีการเปลี่ยนเพื่อทดแทนของเดิม โดยผูรับจางตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการจัดหามาทดแทน และตองมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนของเดิมหรือเทียบเทาของเดิม และ
เม่ือหมดสัญญาจางใหถือวาเปนของสถาบันฯ 

16. ผูรับจางจะตองสงน้ํายาเคมีและวัสดุใหผูวาจางทุกเดือน ซึ่งผูวาจางจะเก็บน้ํายาและวัสดุไวให
พนักงานของผูรับจางมาเบิกใชเปนรายสัปดาห หากน้ํายาและวัสดุที่นํามาใชหมดผูรับจางตองจัดหาตลอด
ระยะเวลาการจาง น้ํายาเคมีและวัสดุท่ีตองสงทุกเดือน (ไมเกินวันที่ 5 ของทุกเดือน) ดังน้ี 

1. น้ํายาลางพื้นลอกแวกซ (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                  ๑๐ แกลลอน 
๒. น้ํายาลางหองน้ํา (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                          3๐ แกลลอน 
3. น้ํายากัดสนิม (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                              1๐ แกลลอน 
4. น้ํายาฆาเช้ือดับกลิ่น (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                      ๑๕ แกลลอน 
5. น้ํายาฆาเช้ือที่มีสวนผสมของโซเดียมไฮโปรคลอไรท 0.5%                               ๑๕ แกลลอน 
6. น้ํายาทําความสะอาดท่ัวไป ไดแก นํ้ายาถูพื้น (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)         20 แกลลอน 
7. น้ํายาเคลือบเงาพื้น (แวกซน้ํา) ชนิดซุปเปอร (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)           ๖ แกลลอน  
8. น้ํายาเช็ดกระจก (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                            5 แกลลอน 
9. ผงซักฟอก (๑ ถุง/๓,๐๐๐ กรัม)กรัม ตอเดือน                                              ๓๐ กิโลกรัม 
10. สบูเหลวลางมือพรอมภาชนะบรรจุใช (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                ๒๕ แกลลอน 
11. นํ้ายาเช็ดขัดอลูมิเนียม (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                   3 แกลลอน 
๑2. สเปรยปรับอากาศ (๑ กระปอง/๓๒๐ มิลลิลิตร)                                         ๒๔ กระปอง 
๑3. นํ้ายาดันฝุน (๑ แกลลอน/๓,๘๐๐ มิลลิลิตร)                                               ๖ แกลลอน 
๑4. ยาฉีดยุง (๑ กระปอง/๖๐๐ มิลลิลิตร)                                                       6 กระปอง 
๑5. กระดาษชําระมวนใหญ (๑ มวน /2 ชั้น 3๐๐ เมตร)                                  264 มวน 
๑6. กระดาษชําระมวนเล็ก (๑ มวน ๒ ชั้น/๑๗ เมตร)                                        6๐ มวน 
๑7. กระดาษเช็ดมือ (๑ แพ็ค ๒ ชั้น /๒๐๐ แผน)                                              150 แพ็ค 
๑8. ถุงขยะอยางหนาขนาด ๑๘”X ๒๐” (สีดํา)                                                75 กิโลกรัม 
19. ถุงขยะอยางหนาขนาด ๑๘”X ๒๐” (สีแดง) ระบุโลโกขยะติดเชื้อ                     ๒๕ กิโลกรัม 
20. ถุงขยะอยางหนาขนาด ๒๔”X ๒๘” (สีดํา)                                                75 กิโลกรัม 



 

ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ                           ลงชื่อ.........................................................กรรมการ       

           (นางนิภาวัล  บุญทับถม)                                                              (นางวิมลพรรณ  โชติแสงทอง) 

 

ลงชื่อ.......................................................กรรมการ                                      ลงชื่อ.......................................................กรรมการ    

           (นางสุภาวดี  เชื้อมีแรง)                                                                       (นางสาวธีรกานต  ชัยพรหม)                        

-16- 
 

21. ถุงขยะอยางหนาขนาด ๒๔”X ๒๘” (สีแดง) ระบุโลโกขยะติดเชื้อ                     ๒๕ กิโลกรัม 
๒2. ถุงขยะอยางหนาขนาด ๓๐”X ๔๐” (สีดํา)                                                ๗๕ กิโลกรัม 
๒3. ถุงขยะอยางหนาขนาด ๓๐”X ๔๐” (สีขาวใส)                                            ๒๕ กิโลกรัม 
๒4. ไมกวาดออน (ดอกหญา)                                                                      12 อัน 
๒5. ไมกวาดทางมะพราวดามยาว (ไมกวาดแข็ง)                                                  6 อัน 
26. ผาคลุมจมูกและปาก                                                      1,500 ชิ้น 
27. หมวกคลุมผม                                                                                      750 ชิ้น 
28. ถุงมือ                                                                                             1,500 ชิ้น       
ผูรับจางจะตองสงกระดาษชาํระ มวนใหญและมวนเล็กความหนาอยางนอย ๒ ชั้น มีรอยปรุความยาว 

๓๐๐ เมตร/มวนโดยกระดาษท่ีใชตองเปนกระดาษท่ีมีคุณภาพดี และรักษสิ่งแวดลอมตลอดสัญญา 
ทั้งน้ี ผูรับจางจะตองมีหนังสือของสวนราชการที่เกี่ยวของรับรองคุณภาพเคมีภัณฑและความ

ปลอดภัยรวมทั้งไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยแนบมาพรอมกับการย่ืนเสนอราคา 
15.2  ผูรับจางจะตองจัดทําทะเบียนรายการเครื่องมือ อุปกรณท่ีนําเขามาในพื้นท่ี

ปฏิบัติงาน พรอมถายภาพเครื่องมืออุปกรณสงใหสถาบันฯ ภายใน 7 วัน นับแตวันเริ่มสัญญา โดยเครื่องมือ
และอุปกรณทุกประเภทตองอยูในสภาพดีพรอมใชงานตลอดเวลาสัญญาจาง และใหรายงานทุกครั้งที่นําสิ่งของ
เขา-ออก เม่ือครบกําหนดสัญญาผูรับจางตองนําออกจากพื้นท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด 

15.3  สถาบันฯ จะจัดหาสถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณตาง ๆ ไวให และจะไมรับผิดชอบตอการ
สูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผูรับจางจะตองดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีดังกลาวใหเรียบรอย เปน
ระเบียบตลอดเวลา 

15.4  ผูรับจางตองสงรายการเคมีภัณฑในการทําความสะอาดที่นําเขาทุกเดือน (ใหแจงวันท่ี
สงน้ํายา วัสดุ อุปกรณตางๆ ใหฝายบริหารท่ัวไปทราบ) พรอมใหสถาบันฯ ตรวจสอบทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาของสัญญา 

15.5  หลังการปฏิบัติงานในแตละวันผูรับจางตองเก็บอุปกรณ เครื่องมือในการทํางานให
เรียบรอย ไมเกะกะ กีดขวาง หรือดูไมเปนระเบียบทุกวัน 

 
10.การบอกเลิกสัญญาจาง 

ในการเขาดําเนินการ 2 เดือนแรก ของสัญญาการจางผูวาจางมอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบทํา
การประเมินผลการทําความสะอาด การปฏิบัติงาน คุณภาพของใช อุปกรณ และอ่ืนๆ หากผูวาจางพิจารณา
เห็นวาผูรับจางปฏิบัติงานไมเปนที่นาพอใจของผูวาจาง ผูวาจางสงวนสิทธิการบอกเลิกสัญญาจางทันที      
(โดยจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร) ผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น 
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การจางฉบับนี้มีกําหนด 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565    
ในกรณีผลงานไมเรียบรอยและผิดรายละเอียดเงื่อนไข ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยจะแจงใหผูรับจาง
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการจาง พรอมทั้งตัดสิทธิในการยื่น
ประกวดราคาคร้ังตอไป 

 อนึ่งผูวาจางอาจมอบหมายใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบทําการประเมินผลงานของผูรับจางเมื่อใดก็ไดตลอด
ระยะเวลาการจาง และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได เชนเดียวกับวรรคแรก 
 
16.การปรับ 

บทปรับกรณีผูรับจางไมปฏิบัติตามขอกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1,2 ) 
 
17.ระยะเวลาสงมอบงานและการจายเงิน 

การสงมอบพัสดุ/งานจาง นับแตวันทําสัญญา และจะตองสงใบสงมอบงานและใบแจงหนี้ภายในวันท่ี 
๕ ของเดือนถัดไป โดยผูรับจางตองรายงานการทําความสะอาดประจําวัน ประจําเดือน และการทําความ
สะอาดเปนครั้งคราวในเดือนนั้นๆ หรือในงวดงานนั้นๆ ใหครบถวน พรอมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงาน
ประจําวันของพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ                           ลงชื่อ.........................................................กรรมการ       

           (นางนิภาวัล  บุญทับถม)                                                              (นางวิมลพรรณ  โชติแสงทอง) 

 

ลงชื่อ.......................................................กรรมการ                                      ลงชื่อ.......................................................กรรมการ    

           (นางสุภาวดี  เชื้อมีแรง)                                                                       (นางสาวธีรกานต  ชัยพรหม)                        

 
                                          -18-                                         เอกสารแนบ 1 

 
วาดวยเรื่องความพรอมของอุปกรณรายละเอียด บทปรับ/บทลงโทษ การทํางานรักษาความสะอาด 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
ประจําป 2565 

บทปรบัเกี่ยวกับพนักงาน 
 
ลําดับ รายละเอียด บทปรบั(บาท) หมายเหต ุ

1. แตงกายไมเรียบรอยหรือไมเปนไปตามมาตรฐานเกาขาด 
ชํารุด ไมติดบัตรประจําตวัขณะปฏิบัติงาน 

200 ตอคนตอคร้ัง 

2. ละทิ้งหนาท่ีโดยไมมีผูมาปฏิบัติหนาท่ีแทน 500 ตอคนตอคร้ัง 
3. หลับหรือละทิ้งการปฏิบัติหนาที่ในเวลาปฏิบัติงาน เชน

โทรศัพทเปนเวลานานเดินซื้อของเกินเวลาพัก ฯลฯ 
200 ตอคนตอคร้ัง 

4. สูบหรี่ เลนการพนัน แทงหวย ทะเลาะวิวาท ตรวจพบ
สุราหรือสารเสพติดในรางกาย 

500 ตอคนตอคร้ังหาก
พบครั้งตอไปให
ออก 

5. นําบุตรหลานหรือผูไมเกี่ยวของเขามาในพื้นที ่ 300 ตอคนตอคร้ัง 
6. แสวงผลหาผลประโยชนในพืน้ที่/นําสิ่งของภายในออกไป

นอกโรงยาบาลฯ โดยไมไดรับอนุญาต 
500 ตอคนตอคร้ัง 

7. ใหผูอ่ืนมาปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับอนุญาต 300 ตอคนตอคร้ัง 
8. ดื่มสุรากอน/ในขณะปฏิบัติงาน ทําใหเกิดผลกระทบตอ

การปฏิบัติงาน 
1,000 ตอคนตอคร้ังหาก

พบคร้ังตอไปใหออก 
9. เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 
1,000 ตอคร้ังหรือตาม

มูลคาความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ                           ลงชื่อ.........................................................กรรมการ       

           (นางนิภาวัล  บุญทับถม)                                                              (นางวิมลพรรณ  โชติแสงทอง) 

 

ลงชื่อ.......................................................กรรมการ                                      ลงชื่อ.......................................................กรรมการ    

           (นางสุภาวดี  เชื้อมีแรง)                                                                       (นางสาวธีรกานต  ชัยพรหม)                        

                                                     -19-                                      เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดทบปรับ/บทลงโทษ วาดวยเรื่องความพรอมของบุคคลในการทํางานรักษาความสะอาด 
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

ประจําป 2565 
บทปรบัเกี่ยวกับผูรับจาง 
 
ลําดับ รายละเอียด หมายเหต ุ

1 ไมสามารถจัดสงประวัติพนักงาน/ผลการตรวจสุขภาพ/
ไมสงเอกสาร/สงเอกสารไมครบ ตามกําหนด 

100 บาทตอคนตอวันจนกวาจะ
ดําเนินการครบถวนตามท่ีกําหนด 

2 ไมใหความคุมครองคนงานตามกฎหมายหรือหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ประกันสังคม เปนตน 

3,000 บาทตอคน+พิจารณายกเลิก
สัญญา 

3 ปลอยใหเกิดการประทวงของพนักงานในพื้นที่สถาบันฯ 25,000 บาทตอครั้ง+พิจารณายกเลิก
สัญญา 

4 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เคมีภัณฑไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 

100 บาท ตอหน่ึงรายการของการ
รายงานความไมเพียงพอ 

5 ไดรับการเตือน/ใบรองเรียน การปฏิบัติงานของ
พนักงาน เปนลายลักษณอักษร มากกวา 3 คร้ัง โดยไม
ดําเนินการแกไขและรายงานตอสถาบันฯ 

1,000 บาท+พิจารณายกเลิกสัญญา 

6  อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตรวจการ
จาง 

 


