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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ช่ือโครงการ จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารโรงพยาบาลนายายอาม 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนายายอาม 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 885,600 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26  สิงหาคม  2563 
    เป็นเงิน 885,600.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)     

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
    5.2 .....................................................................................................................................................  
    5.3 ..................................................................................................................................................... 

6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
    6.1 นางสาวจุฑามาศ  วิเวโก  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ       
    6.2 นางสมทรง  ประภาโส    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
    6.3 นางสาวขวัญจิต  สกุกลัด  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
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รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลนายายอาม 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

--------------------------- 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงเพิ่มเติมรายละเอียดในการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารของ
โรงพยาบาลนายายอามดังน้ี 

ก. คุณสมบัติ 
๑. พนักงานทําความสะอาดต้องผ่านการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานการใช้เคร่ืองมือตลอดจน

การใช้สารเคมีอย่างดีและได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว 
๒. ผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและประสานงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการทําความ

สะอาดมาอย่างดีมีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า๒ปีและได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว 
ข. รายละเอียดงานจ้าง 

๑.รายละเอียดพ้ืนที่ของอาคารโดยประมาณ 
อาคารผู้ป่วยนอก 
ชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย 

  - ห้องตรวจโรค    - ฝ่ายทันตกรรม  
  - ห้องชันสูตรโรค    - แผนกผู้ป่วยนอก 
  - ฝ่ายเภสัชกรรม    - ห้องเอ็กซเรย์ 
  - ห้องคลอด    - ห้องงานประกันสุขภาพ 
  - ห้องผ่าตัด    -ห้องให้คําปรึกษา   

- บริเวณทางเดินรอบอาคาร,ห้องไปป์ไลน์,ห้องนิจนิรันดร์ -ห้องนํ้าทุกห้อง  
ชั้น ๒ ประกอบด้วย 

  - ห้องผู้อํานวยการ   - ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  - ห้องงานพัสดุและซ่อมบํารุง  - ห้องประชุมร่ืนฤดี 
  - ห้องนํ้าทุกห้อง 

อาคารผู้ป่วยใน ประกอบด้วย 
  - ห้องผู้ป่วยพิเศษ จํานวน ๖ ห้อง  - ห้องพักผู้ป่วยรวม 
  - ห้องพักพยาบาล/เจ้าหน้าที่  - ห้องนํ้าผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 
  - ห้องกายภาพบําบัด   - ห้องเก็บของ/ห้องปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล 

อาคารบริเวณทางเดินเชื่อม ประกอบด้วย 
  - ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  - ห้องงานแพทย์แผนไทย   
  - ห้องคลินิกพิเศษ / ห้องประชุมนานา   

อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
  - ห้องล้างตัวผู้ป่วย   - ห้องพักเจ้าหน้าที่ 
  - ห้องนํ้าทุกห้อง    - พ้ืนที่ทั้งหมดภายในอาคาร 

อาคารโรงน่ึงกลางประกอบด้วย 
  - ห้องงานหน่วยจ่ายกลาง   - ห้องนํ้า 
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  อาคารคลังพัสดุและงานซักฟอก ประกอบด้วย 
  -ห้องคลังพัสดุและงานยานพาหนะ  - ห้องนํ้า  
  - ห้องงานซักฟอก   - ห้องโภชนาการ   

- คลังยา 
  อาคารโรงรถ-พัสดุ (ห้องประชุมใหม่) ประกอบด้วย 
  - ห้องประชุมร่มไทร- ห้องนํ้าทุกห้อง - ห้องทํางานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
  - ทางเดินหน้าห้องเวช เชื่อม หลัง IPD + บริเวณทางเดินรอบอาคาร 
  - ทําความสะอาดท่ีพักมูลฝอยทั่วไป +ขยะติดเชื้อ   
  อาคารเอนกประสงค์ 

๒. ขอบเขตลักษณะงานการทําความสะอาด 
    2.๑ พ้ืนกระเบื้องยาง 
    2.๒ พ้ืนกระเบื้องเคลือบ 
    2.๓ พ้ืนซีเมนต์ 
    2.๔ พ้ืนหินขัด 
    2.๕ กระจก 
    2.๖ พัดลม 
    2.๗ พรม 
    2.๘ ส่วนประกอบอาคารท่ีต่อเน่ืองเช่นผนัง , ฝ้าเพดาน , โคมไฟ , หลอดไฟฟ้า , ดาดฟ้า , เครื่อง

สุขภัณฑ์ซึ่งรวมถึงห้องนํ้าทุกห้อง และทางเดินรอบอาคาร 
              2.๙ โต๊ะ, เก้าอ้ี, ห้องทํางาน, ห้องปฏิบัติการ, ห้องผู้ป่วยและห้องอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในอาคารท้ังหมด 

๓. ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
    ๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาประจําอาคารจํานวน6คนโดยมีผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อย

และประสานงานจํานวน ๑ คน 
    ๓.๒ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มมีชื่อเครื่องหมายติดอยู่อย่างชัดเจน 
    ๓.๓ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาลนายายอามหาก

พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวให้ทันที 

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาด 
    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้ในการทําความสะอาดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับ 

วัสดุแต่ละชนิดดังน้ี 
    ๔.๑ เคร่ืองขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสําหรับขัดพ้ืนล้างและขัดคราบสกปรกบนพ้ืนขัดมันพ้ืนขนาด

๒๐ น้ิว ชนิด ๑,๕๐๐ รอบหรือขนาดอ่ืน ๆ ที่สามารถขัดให้พ้ืนสะอาดได้คุณภาพ 
    ๔.๒ เคร่ืองดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ซึ่งดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง 
    ๔.๓ เครื่องป้ัมนํ้าหรือฉีดนํ้าร้อน – เย็นพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสําหรับล้างคราบสกปรกบนพื้น             

ผนังอาคาร         
    ๔.๔ เคร่ืองมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเช่นบันได กระเช้าสําหรับเช็ดกระจกภายใน/ภายนอก

อาคาร 
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    ๔.๕ เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เช่น ม๊อบดันฝุ่น ม๊อบผ้า แผ่นขัดสก็อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ถังนํ้าพลาสติก
ขันนํ้า ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะและเครื่องมืออ่ืน ๆ เท่าที่จําเป็น  

๕. นํ้ายาเคมีที่ใช้ทําความสะอาด 
    ๕.๑ นํ้ายาล้างพ้ืนลอกแว็กซ์ 
    ๕.๒ นํ้ายาล้างห้องนํ้าและกัดสนิมชนิดพิเศษไม่มีควันไม่มีกลิ่น 
    ๕.๓ นํ้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
    ๕.๔ นํ้ายาทําความสะอาดท่ัวไป 
    ๕.๕ นํ้ายาล้างและขัดอลูมิเนียม 

      ๕.๖ นํ้ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์นํ้า) ชนิดซุปเปอร์ 
    ๕.๗ นํ้ายาเช็ดกระจก 
    ๕.๘ นํ้ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อนํ้าทิ้ง 

       ๕.๙ นํ้ายาอ่ืนๆเท่าที่จําเป็น 
    ๕.๑๐ นํ้ายาขจัดคราบหินปูน 

       ๕.๑๑ สบู่เหลวล้างมือ 
    ๕.๑๒ สเปรย์ปรับอากาศ 

     ๕.๑๓ กระดาษทิชชูม้วนใหญ่ หน้าห้องนํ้าผู้รับบริการ ทุกจุด 
  ๖. ลักษณะการทําความสะอาด 

       ๖.๑ การทําความสะอาดต้องทําทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกพ้ืนที่ท่ีกําหนดโดยระหว่างที่
พนักงานปฏิบัติงานอยู่ต้องมีป้ายแสดงเตือนขอบเขตการปฏิบัติงานและป้ายเตือนการลื่นหกล้มให้เห็นชัดเจนและ
เฉพาะห้องนํ้า – ห้องส้วมต้องทําความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีกลิ่นและต้องไม่ลื่น 

๖.๒ พ้ืนกระเบ้ืองยางพื้นหินขัด 
      ๖.๒.๑ ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นที่ว่างตามชั้นอาคารทางเดินเท้าทางเดินบันได 
      ๖.๒.๒ ใช้นํ้ายาล้างโดยใช้นํ้ายาเฉพาะแต่ละประเภทโดยใช้เคร่ืองขัดพ้ืนชนิด lowspeed 
      ๖.๒.๓ ม๊อบนํ้าให้สะอาด๓คร้ัง 
      ๖.๒.๔ ใช้เครื่องมือชนิด high speed ปัดเก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
      ๖.๒.๕ ใช้นํ้ายาเคลือบเงาพื้น (แว๊กซ์นํ้า) ชนิดชุปเปอร์ให้๓ครั้ง 

    ๖.๓ พ้ืนกระเบ้ืองเคลือบพ้ืนซีเมนต์ 
      ๖.๓.๑ ปัดกวาดเช็ดม๊อบพ้ืน 
      ๖.๓.๒ เดินเคร่ืองขัดด้วยนํ้ายาล้างพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบโดยเฉพาะ 
      ๖.๓.๓ เก็บรอยเป้ือนตามท่ีเครื่องไม่สามารถทําได้เช่นฝาผนังและบริเวณใกล้เคียงโดยใช้ นํ้ายาล้าง

ทั่วไป 
      ๖.๓.๔ เดินเคร่ืองปัดเงาพื้น     

     ๖.๔ กระจกและกรอบอลูมิเนียมมู่ลี่ม่านปรับแสงและฉากก้ันห้อง 
       ๖.๔.๑ กระจกท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

             ๖.๔.๑.๑ ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามกระจกโดยใช้ไม้ขนไก่ 
             ๖.๔.๑.๒ ใช้นํ้ายาเช็ดกระจกทําความสะอาดด้วยเครื่องมือตามกรรมวิธี 
             ๖.๔.๑.๓ เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่างและส่วนอ่ืนๆที่ติดกับตัวอาคาร 
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       ๖.๔.๒ มู่ลี่ม่านหน้าต่าง บานเกร็ด ม่านปรับแสงและฉากก้ันห้อง 
             ๖.๔.๒.๑ ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามม่านและฉากก้ันห้อง 
             ๖.๔.๒.๒ ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นหรือเช็ดทําความสะอาดอีกครั้ง 

  ๖.๕ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สํานักงาน 
      ๖.๕.๑ ปัดฝุ่นเช็ดคราบสกปรกเช่น เคาน์เตอร์ ชั้นวางหนังสือ หลอดไฟ พัดลม เคร่ืองทํานํ้าเย็น 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ บนโต๊ะทํางานเก้าอ้ีตู้เอกสารรูปภาพแขวนโทรศัพท์ เป็นต้น 
      ๖.๕.๒ ใช้นํ้ายาและครีมทําความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยนํ้าเปล่าไม่ออก 
      ๖.๕.๓ ใช้ผ้าชุบนํ้าเช็ดทําความสะอาดอีกครั้ง 

     ๖.๖ ห้องนํ้าและห้องส้วมรวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ 
            ๖.๖.๑ ล้างพ้ืนดว้ยนํ้ายาล้างห้องนํ้า 
            ๖.๖.๒ ขจัดสิ่งสกปรกเคร่ืองสุขภัณฑ์เช่นอ่างล้างหน้าโถปัสสาวะและโถส้วมด้วยนํ้ายา 
            ๖.๖.๓ ทําความสะอาดด้วยนํ้าเปล่า 

      ๖.๖.๔ ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยนํ้ายา 
    ๖.๖.๕ นําที่ใส่ขยะในห้องนํ้าไปทิ้งในที่ท่ีกําหนด 

         ๖.๖.๖ เติมสบู่เหลวสําหรับล้างมือ 
     ๖.๖.๗ ใส่กระดาษทิชชมู้วนใหญ่ หน้าห้องนํ้าให้ครบทุกจุด เมื่อหมด 

6.7 การเก็บและขนขยะติดเชื้อ 
     6.7.1 เก็บขยะทุกประเภทอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
     6.7.2 ขนขยะทุกประเภทไปไว้จุดทิ้งขยะ หรือจุดพักขยะ (กรณีขยะติดเชื้อ) ทุกวัน 
     6.7.3 ล้างถังใส่ขยะทั่วไปอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

  ๗. รายละเอียดการทําความสะอาด 
๗.๑ การทําความสะอาดประจําวัน 

           ๗.๑.๑ เช็ดโต๊ะเก้าอ้ีจัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
           ๗.๑.๒ ทําความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี) 
                ๗.๑.๓ ทําความสะอาดกระจกขอบกระจกภายในอาคารขอบประตูและบานประตูทุกบานและลบ
รอยเป้ือนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 
           ๗.๑.๔ ทําความสะอาดโต๊ะรับแขกเก้าอ้ีและโซฟาสําหรับรับแขก 
                ๗.๑.๕ ทําความสะอาดที่วางโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเคร่ืองเช็ดที่พูดและที่หูฟังด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค 
                ๗.๑.๖ จัดเก็บขยะวันละ 2 ครั้ง และขนขยะวันละ 2 คร้ัง 

      ๗.๑.๗ ทําความสะอาดห้องนํ้าพ้ืนห้องนํ้าและเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยนํ้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับ
วัสดุพร้อมท้ังดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคดูแลใส่สบู่เหลวในห้องนํ้าไม่ให้ขาดเช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตู
หน้าต่างของห้องนํ้าด้วยนํ้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ และดูแลรักษาความสะอาดของห้องนํ้าทุก 2 ชั่วโมง 

               ๗.๑.๘ เช็ดทําความสะอาดข้ันบันไดตลอดจนราวบันไดข้ึน-ลงสํานักงานเช็ดทําความสะอาดลูกกรง
บันไดขึ้นสํานักงาน 

      ๗.๑.๙ ทําความสะอาดเทนํ้าและถาดรองรับนํ้าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่างๆ 
      ๗.๑.๑๐ ทําความสะอาดเทเศษนํ้าและถังรองนํ้าจากเครื่องทํานํ้าเย็นพร้อมทั้งเช็ด ล้างหรือปัดฝุ่น

เครื่องทํานํ้าเย็นขวดนํ้า 
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      ๗.๑.๑๑ รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยด่วนเช่นกระจกแตกอ่างล้างหน้าชํารุดและสิ่ง
อ่ืนๆที่อยู่ในความดูแล 

      ๗.๑.๑๒ ดูแลปิดนํ้าปิดไฟฟ้าปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมระบายอากาศและตรวจตราความเรียบ
ก่อนออกจากตัวอาคารเม่ือเสร็จงาน 

      ๗.๑.๑3 เช็ดฝุ่นโต๊ะ Computer 
      ๗.๑.๑4 ทําความสะอาดห้องโถงและท่ีน่ังพักและแผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานต่างๆ 

        7.1.15 ถอดผ้าม่านห้องคลอด และตึกผู้ป่วยใน ส่งซัก และใส่ผ้าม่านเข้าที่เดิมทุกครั้ง ที่มีผู้ป่วยเชื้อ
ดื้อยาจําหน่าย 

7.2 การทําความสะอาดรายสัปดาห์ 
           ๗.2.๑ ทําความสะอาดชั้นวางหนังสือขาโต๊ะขาเก้าอ้ีหลังโซฟาและหลังตู้เก็บเอกสารบอร์ดปิด

ประกาศ 
๗.2.2 ทําความสะอาดมู่ลี่ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่งที่มี 
๗.๒.3 เช็ดกระจกทั้งหมดภายนอกอาคาร 
๗.๒.4 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะท้ังหมด 
๗.๒.5 ดูดฝุ่นผ้าม่านหน้าต่างฉากก้ันห้อง 
๗.๒.6 ปัดหยากไย่ในที่สูงทั้งภายนอกอาคาร และภายในอาคาร 

๗.3 การทําความสะอาดประจําเดือน 
๗.3.1 ทําความสะอาดโคมไฟและหลอดไฟแสงสว่างทั้งหมดรวมถึงพัดลม พัดลมระบาย

อากาศ  
๗.3.2 ทําความสะอาดฝ้าเพดานปัดหยากไย่ในท่ีต่างๆ 
๗.3.3 ทําความสะอาดฝาผนังเช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยนํ้ายา 

7.3.4 ดูแลทําความสะอาดระเบียงและดาดฝ้า (ปีละ 2 คร้ัง ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม) 
๗.3.5 ทําความสะอาดโต๊ะเก้าอ้ีที่บุด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้และลงนํ้ายารักษา 

หนังแท้และหนังเทียม (ทุก 3 เดือน) 
              ๗.3.6 ล้างพ้ืนเคลือบเงาพ้ืนและขัดเงาพื้นด้วยเคร่ืองมือโดยใช้นํ้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับ

วัสดุพ้ืน (ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม) 
    7.3.7 ทําความสะอาดคลังยา คลังพัสดุ ที่พักมูลฝอยทั่วไป ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ 
    7.3.8 ถอดผ้าม่านห้องคลอด ตึกผู้ป่วยใน เพ่ือส่งซัก และใส่ผ้าม่านเข้าที่เดิม  
ค. ข้อกําหนดเก่ียวกับสัญญา 

 - การส่งมอบพัสดุ/งานจ้างนับถัดแต่วันทําสัญญาและให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นงวด ตามสัญญา ข้อ ๔ โดย
ผู้รับจ้างต้องรายงานการทําความสะอาดประจําวันประจําเดือนและการทําความสะอาดเป็นครั้งคราวในเดือนน้ัน 
ๆ หรือในงวดนั้นๆ ให้ครบถ้วนพร้อมบัญชีรายชื่อแสดงการมาปฏิบัติงานประจําของพนักงาน 

- ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ๐๖.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ของทุกวันทําการและพนักงานจะต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงานผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทําความสะอาดในจุดใดจุดหน่ึงภายในบริเวณ
โรงพยาบาลเมื่อใดก็ได้ (จํานวนพนักงาน 6 คน) 

- ช่วงเวลาพักของพนักงานทําความสะอาด แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังน้ี ช่วงเช้า เวลา 8.00-9.00 น.    
(ให้พนักงานพักพร้อมกัน) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-12.00 น. และ เวลา 12.00-13.00 น. (ให้พนักงาน
สลับกันพัก) 






