รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารกรมการแพทย
1. ความเปนมา
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนสวนราชการที่มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการ
ดานตาง ๆ เปนสถานที่ปฏิบัติราชการของผูบริหารระดับกรม และหนวยงานตาง ๆ สังกัดกรมการแพทย
ประกอบกับมีผูมาติดตอราชการเปนประจํา จึงจําเปนตองมีการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของอาคารใหพรอมอยูเสมอ จึงไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจางเอกชนในการดําเนินงาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหอาคารสถานที่กรมการแพทยสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เหมาะสมกับเปนสถานที่
ของทางราชการ และสรางความพึงพอใจใหกับผูมาติดตอราชการ
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
3.1 ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 ตองไมเปนผูทถี่ ูกระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูม ี
ผลประโยชนรว มกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเขาเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
4. กําหนดสงมอบ
จํานวน 12 เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
5. วงเงินในการจัดจาง
ในวงเงิน 2,250,000 บาท (-สองลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)
/2…

-2สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผย
ตัวไดที่
- ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถนน ติวานนท
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
- โทรศัพท 0 2591 8258 , 0 2590 6112 – 6113
- โทรสาร 0 2591 8258
- E – mail Address KUN_1@sanook.com

รายละเอียดคุณสมบัติของผูรับจาง คุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดและเงื่อนไขของงานทําความสะอาดอาคารกรมการแพทย
1. คุณสมบัติของผูรับจาง
1.1 เปนนิติบุคคลทีม่ วี ัตถุประสงคการดําเนินงานดานงานทําความสะอาด
1.2 มีทนุ จดทะเบียนไมนอยกวา 5 แสนบาท
1.3 มีประสบการณดานงานทําความสะอาดไมนอ ยกวา 3 ป
1.4 มีความสามารถดําเนินงานโดยมิตองใหผูอื่นรับชวง
1.5 มีหนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่
ซึ่งรับรองผลงานภายใน 3 ป นับถึงวันทีย่ ื่นซองเสนอราคา (ถาเปนหนวยงานเอกชน ตองมีสําเนาสัญญาจาง
แนบดวย)
2. ขอกําหนด
2.1 รายละเอียดพื้นที่อาคารโดยรอบ
อาคาร รวม 5 หลัง มีพนื้ ที่ 22,996 ตารางเมตร พืน้ ที่บริเวณรอบ ๆ อาคาร ถนน
และลานจอดรถ 8,500 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทงั้ หมด 31,496 ตารางเมตร
2.2 ขอบเขตของความรับผิดชอบ
ผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานมาประจําทีอ่ าคารกรมการแพทย จํานวน 23 คน
โดยมีแมบานควบคุมงาน 1 คน, ผูชวยแมบานควบคุมงาน 1 คน และพนักงานทําความสะอาด จํานวน 21 คน
โดยปฏิบัติงานตามรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 อาคาร 1 มี 4 ชั้น ผูรับจางตองจัดสงพนักงานทําความสะอาดประจํา
จํานวน 5 คน
2.2.2 อาคาร 2 มี 5 ชั้น และอาคาร 4 มี 6 ชั้น ผูรับจางตองจัดสงพนักงาน
ทําความสะอาดประจํา จํานวน 8 คน
2.2.3 อาคาร 3 มี 5 ชั้น และ อาคาร 5 มี 6 ชั้น ผูรับจางตองจัดสงพนักงาน
ทําความสะอาดประจํา จํานวน 8 คน
2.2.4 ผูรับจางตองจัดสงแมบา นควบคุมงาน จํานวน 1 คน และผูชวยแมบาน
ควบคุมงาน จํานวน 1 คน

-22.2.5 บริเวณรอบ ๆ อาคาร ถนน และลานจอดรถ ผูรับจางตองจัดสงพนักงาน
ทําความสะอาดประจํา โดยใชพนักงานทีป่ ระจําตามอาคารตาง ๆ รวมจัดทําในเวลา 6.30 น.
2.2.6 พนักงานของผูรับจางทุกคนจะตองสวมแบบฟอรม มีชื่อ เครื่องหมาย
ติดอยูอยางชัดเจน พรอมทัง้ แตงกายใหเรียบรอย
2.2.7 พนักงานของผูรับจางทุกคนจะตองอยูในระเบียบหรือขอบังคับของ
กรมการแพทย หากพนักงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนตัวไดทนั ที
2.3 วัสดุอปุ กรณที่ใชในการทําความสะอาด
ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการทําความสะอาดแตละชนิด
ใหเหมาะสม และเพียงพอตอการใชงาน ดังนี้
2.3.1 เครื่องขัดพื้น จํานวน 2 เครื่อง พรอมอุปกรณครบชุดสําหรับขัดพื้น ลาง
และขัดคราบสกปรก บนพืน้
ขัดแผนหิน
- ขนาด 16 นิ้ว High speed
- ขนาด 16 นิ้ว Low speed
- ขนาด 18 นิ้ว High speed
- ขนาด 18 นิ้ว Low speed
2.3.2 เครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ ซึ่งดูดไดทั้งเปยกและแหง
2.3.3 เครื่องซักพรม จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณครบชุด ซึ่งทํางานดวยระบบ
สเปรยแอทแทกชั่น
2.3.4 เครื่องมือเช็ดกระจกพรอมอุปกรณครบชุดสําหรับเช็ดกระจก
2.3.5 เข็มขัดนิรภัยสํารับเช็ดกระจกและทําความสะอาดในทีส่ ูง
2.3.6 บันไดอลูมิเนียม 2 อัน
2.3.7 เครื่องพนแรงดันน้ํา จํานวน 1 เครื่อง พรอมสายยาง
2.3.8 ปาย “ อันตราย ระวังลื่น “ จํานวน 2 ปาย
2.3.9 ปาย “ โปรดรอสักครู กําลังทําความสะอาดหองน้ํา “ จํานวน 14 ปาย
2.3.10 กระสอบไวสําหรับเช็ดเทาเวลาฝนตก จํานวน 10 ผืน
2.3.11 ปลั๊กไฟ ความยาว 10 เมตร จํานวน 3 ตัว ตองอยูในสภาพดี ปลอดภัย
และพรอมใชงาน
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2.3.12 เครื่องมืออื่น ไดแก มอบดันฝุน มอบผา แผนซักสก็อตไบรท ไมกวาด
ชนิดตาง ๆ ถังน้าํ พลาสติก ขันน้าํ พลาสติก ถุงมือยาง ผาเช็ดโตะ ผาเช็ดโทรศัพท ที่ตักขยะ ถุงดํา
(ถังขยะใหญและถังขยะเล็กในหองทํางาน ตองใสถุงดําทั้งหมด) จํานวนใหเพียงพอตอการใชงาน และ
เครื่องมืออื่น ๆ เทาที่จาํ เปน เชน รองเทาบูท
2.4 น้าํ ยาเคมีที่ใชทาํ ความสะอาดตองมีคุณภาพมาตรฐานและผูวาจางสามารถ
พิจารณาตรวจสอบได หากไมมีคณ
ุ ภาพผูวาจางสามารถสั่งเปลี่ยนได
2.4.1 น้ํายาลางพืน้ ลอกแวกซ
2.4.2 น้ํายาลางหองน้ํา และกัดสนิม ชนิดพิเศษไมมีควัน ไมมกี ลิ่น
2.4.3 น้ํายาฆาเชื้อดับกลิ่น
2.4.4 น้ํายาทําความสะอาดทัว่ ไป ไดแก น้าํ ยาถูพื้น
2.4.5 น้ํายาเคลือบเงาพื้น (แวกซน้ํา) ชนิดซุปเปอร
2.4.6 น้ํายาเช็ดกระจก
2.4.7 น้ํายาซักพรม
2.4.8 น้ํายาขจัดคราบหินปูน
2.4.9 ผงซักฟอก จํานวน 30 กิโลกรัม ตอเดือน
2.4.10 สบูเหลวลางมือพรอมภาชนะบรรจุใชงาน
2.4.11 น้ํายาลางและขัดอลูมิเนียม
2.4.12 น้ํายาขจัดสิ่งอุดตันในทอน้ําทิ้ง
2.4.13 น้ํายาเช็ดทําความสะอาดโทรศัพท
2.4.14 น้ํายาทําความสะอาดเครื่องใชสํานักงาน เชน เครื่องพิมพดีด
2.4.15 สเปรยปรับอากาศ จํานวน 15 กระปอง ตอเดือน
2.4.16 น้ํายาอื่น ๆ เทาที่จําเปน เชน น้ํายาฆาเชื้อโรค
2.5 การทําความสะอาด
2.5.1 ทําความสะอาดพื้น ผนัง ฝา เพดาน ตลอดทั้งทรัพยสนิ ของทางราชการ
ในพืน้ ที่ ที่รับผิดชอบใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
2.5.2 จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลลงในถุง ถังสําหรับรองรับขยะ และสิ่งปฏิกูล
โดยถุง ถังขยะใสสิ่งปฏิกูลจัดวางไวตามจุดที่เหมาะสม มีความเปนระเบียบเรียบรอย ตามที่ผูวา จางกําหนด
2.5.3 บันทึกรายงานการทําความสะอาดประจําวัน ตามรายละเอียดที่ผวู าจางกําหนด
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2.5.4 ตรวจสอบควบคุม ดูแล รักษาทรัพยสนิ ของทางราชการมิใหเกิดการชํารุด
หรือสูญหาย
2.5.5 ตรวจสอบควบคุม ดูแล รักษาทรัพยสนิ อาคารสถานที่ของทางราชการ
โดยปองกันมิใหเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติทงั้ ปวง
2.5.6 กรณีทรัพยสนิ ของทางราชการเกิดการชํารุดสูญหาย ใหรีบแจงผูควบคุม
ตามลําดับขั้นทันที เมื่อทราบเหตุ
2.5.7 รักษาเวลาการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด
2.5.8 ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.5.9 พืน้ กระเบื้องยาง พืน้ หินขัด
1. ปดกวาดสิง่ สกปรกหรือดูดฝุนทีว่ างตามชั้นอาคาร ทางเดินเทา
ทางเดินบันได
2. ใชนา้ํ ยาลาง โดยใชน้ํายาเฉพาะแตละประเภท โดยใชเครื่องขัดพื้นชนิด
Low speed
3. มอบน้ําใหสะอาด 3 ครั้ง
4. ใชเครื่องขัดชนิด Low speed ขัดมันเก็บสิ่งสกปรกที่ตกคางอีกครัง้
5. ใชน้ํายาเคลือบเงาพื้น (แวกซน้ํา) ชนิดซุปเปอรให 3 ครั้ง
2.5.10 พืน้ โมเสด พืน้ กระเบื้องเคลือบ
1. ปด กวาด เช็ดมอบพื้น
2. เดินเครื่องขัดดวยน้าํ ยาลางพื้นโมเสดและพื้นกระเบือ้ งเคลือบโดยเฉพาะ
3. เก็บรอยเปอนตามที่เครื่องไมสามารถทําได เชน ฝาผนังและบริเวณ
ใกลเคียงโดยใชน้ํายาลางทั่วไป
4. เดินเครื่องปดเงาพืน้
2.5.11 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มูลี่ มานปรับแสง และฉากกัน้ หอง
พรม เฟอรนเิ จอร เครื่องใชสํานักงาน หองสุขภัณฑ
1. กระจก
1.1 ปดกวาดฝุนที่เกาะอยูตามกระจก (โดยใชไมขนไก)
1.2 ใชน้ํายาเช็ดกระจกทําความสะอาดดวยเครื่องมือทันสมัย
1.3 เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหนาตาง และสวนอืน่ ๆ
ที่ติดกับตัวอาคาร
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2. มูลี่ มานปรับแสงและฉากกัน้ หอง
2.1 ปดกวาดฝุน ที่เกาะอยูตามมูลี่ มาน และฉากกัน้ หอง ทุกวันจันทร
2.2 ใชเครื่องดูดฝุนทําความสะอาดอีกครั้ง
3. พรม
3.1 ดูดฝุนและสิ่งสกปรกในพืน้ พรมใหสะอาดกอนโดย
ใชเครื่องมือทีท่ ันสมัย
3.2 ซักพรม ดวยน้ํายาซักพรมโดยเฉพาะและฆาเชื้อดับกลิ่น
ดวยระบบสเปรยแอทแทคชั่น
3.3 ครั้งสุดทายซักพรมดวยน้าํ เปลา (น้ําอุน ) และฆาเชื้อดับกลิ่น
และทําการเปา อบ ปน ใหพรมแหงและฟูขนึ้ ดูสวยงามเหมือนของใหม
4. เฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน
4.1 ปดฝุน เช็ดคราบสกปรก (โตะทํางาน เกาอี้ ตูเอกสาร) รูปภาพแขวน
และปฏิมากรรม ฯลฯ
4.2 ใชนา้ํ ยาและครีมทําความสะอาดสวนที่เช็ดดวยน้าํ เปลาไมออก
4.3 ใชผาชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดอีกครั้ง
5. หองสุขภัณฑ
5.1 ลางพืน้ ดวยน้าํ ยาลางหองน้าํ ชนิดดี
5.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ เชน อางลางหนา โถปสสาวะ
และโถสวมดวยน้ํายา
5.3 ทําความสะอาดดวยน้ําเปลา
5.4 ฆาเชื้อดับกลิน่ ดวยน้ํายา
5.5 นําที่ใสขยะในหองน้าํ ไปทิง้ ในทีท่ ี่กาํ หนด
5.6 เติมสบูเหลวสําหรับลางมือในภาชนะบรรจุใชงาน
5.7 ดูแล รักษา และทําความสะอาดถังขยะภายในหองน้ํา
หากมีการสูญหาย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบจัดหามาทดแทนใหใหมใกลเคียงของเดิม
5.8 ดูแล รักษา และทําความสะอาดพัดลมภายในหองน้ํา
หากมีการสูญหาย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบจัดหามาทดแทนใหใหม
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2.6 รายละเอียดการทําความสะอาด
2.6.1 การทําความสะอาดประจําวัน
1. เช็ดโตะ เกาอี้ จัดสิ่งของทีว่ างบนโตะใหเรียบรอย
2. เทและลางทําความสะอาดทีเ่ ขี่ยบุหรี่ ในบริเวณที่กําหนดใหสูบบุหรี่ได
3. เทและลางทําความสะอาดตะกราใสผงและถังรองรับผง
4. ทําความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบาน
และเช็ดรอยเปอนตามขอบประตูหนาตางและสวิทซไฟฟา
5. ทําความสะอาดโตะรับแขก เกาอีแ้ ละโซฟาสําหรับแขก
6. ทําความสะอาดโทรศัพททกุ เครื่อง เช็ดทีพ่ ูดและหูฟง ดวยน้าํ ยาเช็ด
ทําความสะอาดโทรศัพท หรือน้ํายาฆาเชื้อโรค เปนประจําสัปดาหละ 3 ครั้ง
7. ทําความสะอาดหองน้าํ พื้นหองน้าํ และเครื่องสุขภัณฑใหสะอาด
อยูเสมอตลอดเวลาดวยน้าํ ยาแตละชนิดใหเหมาะสมกับวัสดุ พรอมทั้งดับกลิน่ และฆาเชื้อโรค ดูแลเติมสบูเหลว
ลางมือ ในหองน้าํ ไมใหขาด เช็ดรอยคราบสกปรกขอบประตูตาง ๆ ของหองน้าํ ดวยน้าํ ยาแตละชนิดใหเหมาะสม
กับวัสดุ โดยจะตองทําการลางเปยกหองน้าํ ทุกวัน
8. เช็ดทําความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น – ลง
และราวสแตนเลสตามชั้น
9. ทําความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจก และขอบกระจก
ทางเขาสํานักงาน
10. ทําความสะอาด ปดกวาดเช็ดถูพื้นหอง ทางเดิน
11. ทําความสะอาดหนาลิฟท ประตูลิฟท และภายในลิฟท
12. รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดขึน้ โดยดวน เชน กระจกแตก
อางลางหนาแตก และสิ่งอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
13. ดูแลปดน้ํา ปดไฟฟา ปดเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ
และตรวจความเรียบรอยกอนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน
14. ทําความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโตะ ขาเกาอี้ หลังโซฟา
และหลังตูเก็บบอรดปดประกาศ
15. เช็ดฝุนเครื่องคิดเลข เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร
และทําความสะอาดโตะวาง
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16. ทําความสะอาดฝาเพดาน ปดหยากไยในทีต่ าง ๆ
17. เช็ดฝุนตามกรอบรูปตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ที่ตั้งอยูในสํานักงาน
18. ทําความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปอนตามฝาผนังดวยน้าํ ยา
19. ทําความสะอาดรอยเปอนพรมดวยน้ํายาใหสะอาด
20. ทําความสะอาดมูลี่ มานปรับแสง และบานเกล็ดทุกแหง
21. ทําความสะอาดหองโถง ทีน่ งั่ พัก และแผนปายแสดงชื่อหนวยงานตาง ๆ
22. ดูแลทําความสะอาดระเบียง และดาดฟา
23. ดูแลทําความสะอาดถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้าํ ใหสะอาด
อยูตลอดเวลา
24. ตองทําการลอกทอทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา15.00–16.30 น.
25. กวาดน้ํารอบบริเวณอาคารกรมการแพทย ลานจอดรถ ถนน รอบ
อาคาร ทางเดินทางเทาที่มนี า้ํ ขังนอง
26. ควบคุม/ตรวจสอบความสะอาดทุกพื้นทีท่ รี่ ับผิดชอบใหสะอาด
อยูตลอดเวลาและ ใหดําเนินการแกไขปญหาในการทําความสะอาดตามขอแนะนําของผูวา จาง พรอมทั้งรายงาน
การแกไขปญหาใหผูวา จางทราบทุกวัน โดยการตรวจสอบขอแนะนําจากจุด ตรวจความสะอาดที่ผูวา จางกําหนด
2.6.2 การทําความสะอาดประจําเดือน
1. เช็ดขอบประตูที่ทาํ ดวยไม อลูมิเนียม ตามที่ตา ง ๆ ตลอดจนฝากั้นหอง
2. เช็ดกระจกทั้งหมดทัง้ ในและนอกอาคารทัง้ ภายในและภายนอก
3. เช็ดกระจกนอกอาคารในที่สงู จะตองใชเข็มขัดนิรภัยสําหรับเช็ดกระจก
และทําความสะอาดในที่สูง ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองมีความชํานาญโดยตองเช็ดกระจกภายนอกอาคารในที่สูง
ทุก ๆ 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง
4. ขัดเงาสวนที่เปนโลหะทัง้ หมด
5. ดูดฝุนผามาน หนาตาง และประตูทวั่ ไป
6. ทําความสะอาดโตะ เกาอี้ ที่บุดวยหนังเทียมหรือหนังแท และ
ลงน้าํ ยารักษาหนังแทหรือหนังเทียม
7. ปดหยักไยในที่สูงภายนอกอาคาร
8. ลางพื้น เคลือบเงาพื้นและขัดเงาพื้นดวยเครื่องมือใชน้ํายาแตละชนิดให
เหมาะสมกับวัสดุพื้น
9. ลางทําความสะอาดถนนและลานจอดรถอยางนอย 3 เดือน ตอครั้ง
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2.6.3 การทําความสะอาดเปนครั้งคราว
1. ขัดลางทําความสะอาดพื้น และลงน้าํ ยาเคลือบเงาพื้นในสวนที่เปอน
หรือไมเงางาม
2. ทําความสะอาดรอยเปอนบนพรม หรือซักพรม
3. ทําความสะอาดคราบสกปรกที่โตะ เกาอี้
4. ทําความสะอาดถังขยะ
3. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
3.1 เครื่องดูดฝุน มีมอเตอรขับเคลื่อนในการดูด – เปาฝุน มีระบบกรองผงฝุน สามารถปรับ
ความเร็วในการทํางานไดไมนอยกวา 2 ระดับ ตองอยูในสภาพดี พรอมใชงาน และสามารถเคลื่อนยายได
โดยสะดวกมีคุณลักษณะเฉพาะไมนอยกวามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณกําหนด
3.2 เครื่องขัดพื้น มีมอเตอรขับเคลื่อนในการขัดถูพื้น มีจานรองรับแผนหรือผาสําหรับ
ขัดถูพื้นสามารถปรับความเร็วในการทํางานไดไมนอยกวา 2 ระดับ ตองอยูในสภาพดี พรอมใชงาน และ
สามารถเคลื่อนยายไดโดยสะดวกมีคุณลักษณะเฉพาะไมนอยกวามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณกําหนด
4. คุณสมบัตขิ องพนักงานทําความสะอาด
4.1 มีสัญชาติไทย อายุระหวาง 18 – 55 ป
4.2 จบการศึกษาไมต่ํากวาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
4.3 มีมารยาทเรียบรอย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีความขยันอดทน และ
มีความซื่อสัตยในหนาที่
4.4 แตงกายสะอาดเรียบรอย ดวยชุดแบบฟอรมของบริษัท
4.5 ตองผานการอบรมหลักสูตรพนักงานทําความสะอาดตามขอ 5.10
4.6 ตองเปนบุคคลที่แพทยแผนปจจุบันรับรองวาเปนผูม ีรางกายสมบูรณแข็งแรง
ไมเปนโรคติดตอรายแรง และเปนที่รังเกียจของสังคม
4.7 ไมละทิ้งหนาทีห่ รือทอดทิง้ หนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและมีนา้ํ ใจในการทํางาน
4.8 ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด
4.9 ไมเคยกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษทีห่ นักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษทีห่ นักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

-95. เงื่อนไข
5.1 ตองปฏิบัติตามกฎระหวางที่ผูวา จางกําหนด
5.2 ตองมีชุดฟอรมหรือเครื่องแบบสําหรับพนักงานทําความสะอาดตามที่ผวู าจางเห็นชอบ
5.3 รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการของงานทําความสะอาดเปนไปตามที่ผูวา จางกําหนด
5.4 กรณีที่พนักงานทําความสะอาดไมมาทํางาน หรือขาดงาน หรือหยุดงาน ผูรับจาง
ตองจัดหาพนักงาน ทําความสะอาดคนใหมมาทดแทนใหทนั การณพรอมกับทําหนังสือแจงใหผวู า จางทราบ
โดยดวน กรณีหัวหนาควบคุมงานไมมาทํางาน หรือขาดงาน หรือหยุดงาน จะตองทําหนังสือแจงให ผูวาจาง
ทราบลวงหนากอน พรอมทัง้ จัดสงผูควบคุมงานมาทําการแทนหัวหนาควบคุมงาน
5.5 กรณีผูรับจางไมสามารถจัดหาพนักงานทําความสะอาดไดทันการณ หากผูว าจาง
จัดหาพนักงานทําความสะอาดมาทดแทนผูรับจางตองรับภาระคาใชจายในการณนั้น
5.6 เครื่องหมาย สัญลักษณที่ติดบนชุดฟอรมหรือเครื่องแบบสําหรับพนักงานทําความ
สะอาดเปนไปตามที่ผวู าจางกําหนด
5.7 กรณีทรัพยสนิ ของทางราชการเกิดการชํารุดหรือสูญหาย ตองรีบรายงานผูวาจางทราบ
ทันทีเมื่อตรวจพบ
5.8 หากพบวาพนักงานทําความสะอาดคนใดปฏิบัติงานบกพรองในหนาที่และไมเหมาะสม
ผูรับจางตองดําเนินการปรับเปลี่ยนพนักงานคนใหมใหทนั ที
5.9 ตองมีเครื่องมือ อุปกรณประจําตัวที่จําเปนสําหรับพนักงานทําความสะอาด เชน ไมถูพื้น
ผาถูพนื้ ผาสําหรับถูเช็ดทั่วไป ผาสําหรับเช็ดโทรศัพท ไมกวาด ฯลฯ หรือตามมาตรฐานที่ผูวา จางกําหนด
5.10 ตองผานการอบรมพนักงานทําความสะอาดขั้นพืน้ ฐานการทําความสะอาดที่ถูกวิธีและ
ถูกสุขลักษณะ ตามที่ผูวา จางเห็นชอบ
5.11 ผูรับจางตองจัดทําประวัติของพนักงานโดยละเอียด พรอมวุฒิการศึกษา และรูปถาย
ขนาด 2 นิ้ว และแนบหนังสือรับรองการผานการอบรมหลักสูตรพนักงานทําความสะอาดของพนักงานแตละคน
สงใหผวู าจางลวงหนาภายในเวลาอันสมควรกอนวันที่เริม่ งานทําความสะอาด
5.12 ผูรับจางตองแจงจํานวนพนักงานที่สงเขามาทําความสะอาด และในกรณีที่
จะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ใหแจงรายชื่อพรอมประวัติเปนการสํารองลวงหนา
5.13 การประเมินผลงานของกระบวนการทําความสะอาด ดําเนินการประเมินทุก
1 เดือน ตามมาตรฐานผูว าจางกําหนด ( กรมการแพทยไมรับพิจารณาผูเสนอราคาที่ไมผานการประเมินผลงาน
ทําความสะอาด)
5.14 การประเมินผลงานตามขอ 5.13 หากไมเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนด ผูรับจางตอง
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน 3 วัน นับแตตรวจพบ

- 10 5.15 หากผูว าจางไดแจงเตือนเปนหนังสือ 3 ครั้งแลว ผูรับจางยังมิไดปรับปรุงแกไข
กระบวนการงานทําความสะอาดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ผูวาจางมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาที่วา จาง
5.16 การปฏิบัติงานเริ่มตั้งแตเวลา 6.30 – 16.30 น. (เวลาพัก 9.00 –10.00 น. และ
12.00 – 13.00 น. ของวันจันทร – วันศุกร และวันอาทิตย) ซึ่งพนักงานทําความสะอาด ตองอยูใ นพืน้ ที่
ที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน โดยผูว าจางสามารถเรียกไปทําความสะอาดในจุดหนึง่ จุดใดภายในบริเวณ
อาคารกรมการแพทยเมื่อใดก็ได และหยุดวันเสารและวันนักขัตฤกษ
5.17 การสงมอบงานจาง นับแตวันทําสัญญาและใหสงมอบงานทุก ๆ สิ้นงวดงาน ตาม
สัญญาจางขอ 4 โดยผูรับจางตองรายงานการทําความสะอาดประจําวัน ประจําเดือน และทําความสะอาดเปน
ครั้งคราวในเดือนนัน้ ๆ หรือในงวดงานนั้น ๆ ใหครบถวน และใหสง บัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัตงิ านประจําวัน
ของพนักงานดวย
5.18 ผูรับจางตองรับผิดชอบและใหความคุมครองคนงานหรือลูกจางที่มาทํางานกับผูวาจาง
เกี่ยวกับสิทธิอนั พึงมีพงึ ไดตามกฎหมายแรงงานที่กําหนดไวดวย โดยไมเรียกรองเอาจากผูวา จางอีก
5.19 ผูรับจางจะตองจายคาจางใหกับพนักงานไมต่ํากวาคาจางขัน้ ต่าํ ตาม พรบ. คุมครอง
แรงงานกําหนด
5.20 การจายคาจาง ผูวาจางจะเบิกจายใหเปนรายเดือนเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว
กําหนดระยะเวลาการจาง 12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

