






















รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาท าความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง 
ปีงบประมาณ 256๕ 

1. รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด  จ านวน  ๗๑  คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ท าความสะอาด

พ้ืนที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ 
1.1 อาคารสมนึก สุขศรีการ        จ านวน  5  ชั้น    
1.2 อาคารพัทยาทร                     จ านวน  4  ชั้น    
1.3 อาคารเชาว์  จิระมงคล                     จ านวน  5  ชั้น    
1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา       จ านวน  7  ชั้น    
1.5  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสมนึกสุขศรีการและอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
1.6  อาคารแสงเดือน  ชั้นที่ 1                  จ านวน  1  ชั้น  
1.7  ทางเดินเชื่อมอาคารอุบัติเหตุ-บ าบัดรักษาและห้องประชุม         
1.8  อาคารอุบัติเหตุ-บ าบัดรักษาและห้องประชุม  จ านวน  6  ชั้น 

2.  เวลาในการปฏิบัติงาน 
       วันจันทร์  -  วันศุกร์    เวลา 07.00 น. – 16.00 น.   จ านวนพนักงาน ๕๕ คน 
                                   (รวมผู้ประสานงาน จ านวน  1  คน) 
                   เวลา 16.00 น. – 24.00 น.   จ านวนพนักงาน ๑๖ คน 
       วันเสาร์และวันอาทิตย์  เวลา 07.00 น. – 16.00 น.   จ านวนพนักงาน 35 คน 
                               เวลา 16.00 น. – 24.00 น.                จ านวนพนักงาน 15 คน    

3. ข้อก าหนดรายละเอียดงานจ้าง  
    3.1 รายการท าความสะอาดประจ าวัน 
       1. ท าความสะอาดพ้ืนที่ให้สะอาด และอุปกรณ์ใช้ส านักงาน เช่น อ่างล้างมือ โต๊ะ เก้าอ้ี ถูพ้ืนด้วย
น้ ายาประจ าวัน 
       2. กวาดพื้นและถูพ้ืนด้วยน้ ายาท าความสะอาด  บริเวณทางเดินภายในและภายนอกอาคารและ    
บริเวณโอ.พี.ดี. บริเวณท่ีนั่งพักคอย  อย่างน้อยวันละ  2  ครั้ง 
       3. ท าความสะอาดเก้าอ้ี  โต๊ะ  เคาท์เตอร์  ม้านั่งห้องตรวจ   ม้านั่งยาว ปัดกวาดฝุุนละออง 
       4. ท าความสะอาดกรอบประตู หน้าต่างทุกบานด้วยน้ ายาเช็ดกระจกให้สะอาดอยู่เสมอ 
       5. เดินดันฝุุนพื้นตามบริเวณต่าง ๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
        6. จัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ส่วนที่นั่งพักคอยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
      ๗. ท าความสะอาดห้องตรวจโรค ด้วยการกวาดม็อบพื้น  
       ๘. เดินเครื่องปั่นเงาพ้ืนหินขัด 
        ๙. ดูแลรักษาไม้ประดับ  ต้นไม้ในอาคาร 
            1๐. ความสะอาดพ้ืน ระเบียง บันไดขึ้น – ลง ราวบันได บันไดฉุกเฉิน ทางเชื่อมระหว่างอาคารอย่างน้อย
วันละ  2  ครั้ง และเมื่อสกปรก  
  1๑. ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์  เครื่องใช้ส านักงาน  ตู้เอกสาร   ชั้นวางของต่าง ๆ 
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  1๒. เช็ดโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ (70% แอลกอฮอล์) 
 1๓. ท าความสะอาดภายในลิฟต์ ผนัง  พ้ืนลิฟต์  หน้าลิฟต์ (ดูดทรายในร่องลิฟต์)  ทางเดิน ประตู
ทางเข้า-ออกให้สะอาดอยู่เสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
 1๔. ท าความสะอาดห้องน้ าในส่วนที่รับผิดชอบทั้งหมดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อกัดสนิม ท าความสะอาด       
โถส้วมด้วยน้ ายาและใช้น้ ายาดับกลิ่นให้มีกลิ่นหอมและม็อบให้พ้ืนแห้งสะอาดตลอดเวลาและต้องดูแลทุกๆ      
1 ชั่วโมง 
 1๕. เทและท าความสะอาดตะกร้าขยะ ตามโต๊ะท างานและที่อ่ืน ๆ รวมทั้งเทกระดาษในห้องสุขาและ
รวบรวมเศษขยะท้ังหมดไปทิ้งตามสถานที่ที่ก าหนด 
    1๖. รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึน กับหัวหน้าอาคารรับทราบทุกครั้งที่พบ           
          1๗. ปิดไฟฟูาน้ าประปาทุกครั้งเมื่อใช้งานเรียบร้อยหรือทุกครั้งก่อนออกจากส านักงานหรืออาคาร 
 1๘. ขัดล้างถังขยะหรือตะกร้าในกรณีสกปรก 
    3.2   รายละเอียดการท าความสะอาดประจ าสัปดาห์  
 1. เดินเครื่องปั่นเงา พ้ืนหินแกรนิต  หินอ่อน และท าความสะอาดเก็บรอยเปื้อน           
 2. เช็ดรอยต่าง ๆ บนฝาผนัง  ไม่เกิน 6 ฟุต รวมขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  
 3. ปัดหยากไย่  ตามซอกมุมต่าง ๆ  และส่วนที่ติดกับตัวอาคาร 
 4. เช็ดล้างฝาผนังภายในห้องสุขา  ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 
 5. เช็ดท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องหนัง ด้วยการใช้น้ ายาเคลือบเงา 
 6. ท าความสะอาด  ปูาย  มุ้งลวด เหล็กดัด มู่ลี่ 
    3.3   งานประจ าทุก  1  เดือน 
           1. ขัดเงาพ้ืนในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดเงางามอยู่เสมอ ด้วยน้ ายาขัดเงา 
           2. ปัดกวาดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนังและตามมุมต่าง ๆ  ภายในอาคาร 
        3. ขัดล้างคราบตะกอนและคราบสนิมในห้องน้ า ด้วยน้ ายากัดสนิม พร้อมทั้งใส่น้ ายาดับกลิ่น   
ฆ่าเชื้อไม่ให้มีรอยเปื้อน 
           4. เก็บรอยเปื้อนตามพ้ืน หรือจุดด่างด าพ้ืนที่ส่วนรวมและห้องประชุม ๆ  ให้สะอาด 
           5. ท าความสะอาดมุ้งลวด มู่ลี่ พัดลมให้สะอาด ไม่ให้มีฝุุนละออง 
    3.4   งานประจ าทุก  3  เดือน 
 1. เช็ดกระจกในส่วนที่สูงภายในและขอบกระจกให้สะอาดและขัดขอบอลูมิเนียม กระจกให้สะอาด 
 2. ขัดล้างพื้นโดยใช้น้ ายาลอก WAX ลอกให้สะอาดด้วยเครื่อง ในส่วนที่เป็นพ้ืนกระเบื้องยางและพ้ืน
หินขัดพร้อมทั้งลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืน 3 รอบ เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนให้สะอาดเงางามแต่ไม่ลื่น 
 3. ขัดล้างพ้ืนทางบันไดทางขึ้นลงระหว่างชั้นที่เป็นพ้ืนหินขัดหรือหินแกรนิต โดยใช้น้ ายาลอก WAX 
ลอกให้สะอาดอยู่ พร้อมทั้งลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนอย่างน้อย 2 รอบ ให้สะอาดเงางามอยู่เสมอ 
 4. ท าความสะอาดพรมในส่วนที่เป็นพรม โดยซักพรมใช้เครื่องด้วยน้ ายาซักพรมให้สะอาดและ 
มีกลิ่นหอม 
 5. ดูดฝุุนผ้าม่านหรือมู่ลี่ในห้องส านักงานภายในอาคารให้สะอาด และห้องประชุมต่าง ๆ 
 6. ส าหรับการปฏิบัติงานประจ าทุก 1 เดือนและทุก 3 เดือน จะต้องปฏิบัติการในช่วงที่มีผู้มารับ
บริการน้อย  โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
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4. มาตรฐานของงานท าความสะอาด  
4.1 การท าความสะอาดพื้น 

4.1.1 การปัดกวาด  ดูดฝุุน 
  ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุุน พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ทางเดินบันไดบริเวณห้องโถง ทางเดินต่าง ๆ 

ทางเดินบันไดหนีไฟ ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุุนละออง และน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด การปัดกวาดโดยทั่วไปให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัด หรือ 
เครื่องดูดฝุุนหากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ส านักงานเมื่อท าความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม 
โดยไม่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ส านักงาน 

4.1.2 การถูด้วยม็อบ 
 หลังจากการท าความสะอาดตามข้อ 4.1.1 แล้วให้ถูพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยม็อบชุบน้ าบิดหมาด ๆ  

ม็อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม็อบที่สะอาดและหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรก
มากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืนหรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอย หรือต าหนิต่าง ๆ บนพ้ืน            
ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย ส าหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบน พรมด้วยน้ ายาอย่างดีตามความเหมาะสม
หลังจากเช็ดถูพ้ืนแล้วบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง ฝุุนละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม็อบ
ติดอยู่ตามขอบก าแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ดังกล่าว 

4.1.3 การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน 
        ให้ท าหลังจากด าเนินการตามข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2 แล้ว และการลงน้ ายาดังกล่าวใน

บริเวณใดก็ตาม จะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบก าแพงหรือขอบโต๊ะตู้ต่าง ๆ เปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือ
ช ารุดเสียหาย 

4.1.4 การขัดพ้ืนและขัดเงาให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงาพ้ืน  ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน  โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือต าหนิใด ๆ บนพื้น 

4.1.5 การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายาการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา เพ่ือให้ผิวพ้ืน
สะอาดปราศจากต าหนิและริ้วรอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับ
วัสดุพ้ืน ทั้งนี้ เมื่อท าการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้
ส านักงาน (ที่เคลื่อนย้ายได)้ ด้วย หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้วให้ขัดพ้ืนให้สะอาด และน าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้
ส านักงานกลับเข้าที่เดิมการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายาจะต้องใช้น้ ายาที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่
สามารถช่วยรักษาความคงทน ยืดอายุการใช้งานสูงและมีความสะอาดเงางามอย่างดีเยี่ยม 

4.1.6 การท าความสะอาดพรม 
 ให้ดูดฝุุนละออง เศษผง เศษขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนหน้าพรมให้สะอาด  และให้ซักพรม
ภายในห้องประชุมช้องนาง ห้องประชุมช่อม่วง และห้องประชุมอินทนิล อาคารอุบัติเหตุบ าบัดรักษาและห้อง
ประชุม ทุก 6 เดือน โดยการซักแห้งหรือวิธีการอ่ืนใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียความสวยงาม 

 4.2  การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
 ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้และชั้นเก็บวางเอกสาร ฯลฯ ให้สะอาด

ปราศจากฝุุนละออง  หยากไย่  ใยแมงมุม  คราบสกปรกและริ้วรอยต่าง ๆ  หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้
น ากลับเข้าที่เดิมเมื่องานแล้วเสร็จ  โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ  
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  4.3 การท าความสะอาดฝาผนังและเพดาน 
  ให้ปัดกวาด เช็ดถ ู ดูดฝุุน  ให้สะอาดปราศจากฝุุนละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกหรือรอย
ต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การท าความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู
และผนังใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษส าหรับฝาผนังในห้องต่าง ๆ และวัสดุกันเสียงสะท้อน
รวมทั้งฝูาเพดานที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน 
  4.4 การท าความสะอาดห้องสุขา 
  ให้เช็ดถูพ้ืน สุขภัณฑ์ ฝาผนัง ฝูา เพดาน  รวมถึงประตู  ขอบประตู ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างดีตาม
ความเหมาะสม ให้สะอาดปราศจากกลิ่น และความสกปรก ทุก ๆ ๑ ชั่วโมง 
  4.5 การท าความสะอาดกระจก 
  ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก  หรือล้างด้วยน้ าสบู่อ่อนแล้วล้างด้วยน้ าและเช็ดให้แห้งให้กระจก
ใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิหรือรอยสัมผัสและห้ามใช้ผงขัดในการท าความสะอาดกระจก 
  4.6 การท าความสะอาดม่าน 
  ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่านและม่านปรับแสง ให้สะอาดปราศจากฝุุนละออง หยากไย่และคราบ
สกปรก การท าความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุุนละอองที่เหมาะสมโดย                
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
  4.7 การท าความสะอาดโคมไฟ   
  แผ่นกรองแสงสว่าง หลอดไฟ ปลั๊ก/เต้ารับไฟ พัดลมต่าง ๆ และพัดลมระบายอากาศให้เช็ดถูให้
สะอาดปราศจากฝุุนละออง หยากไย่และคราบสกปรก และให้ท าด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาท า
ความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าท่ีเดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
  4.8 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ 
  ส่วนประกอบใด ๆ  ในอาคารที่เป็นโลหะให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบสนิมจับ 
 4.9 ในกรณีที่รายละเอียดมาตรฐานของงานท าความสะอาดนี้   
  มิได้ก าหนดรายละเอียดในบางส่วนแต่เป็นงานที่ผู้รับจ้างจะต้องท าแล้ว ให้ผู้รับจ้างด าเนินการ 

ท าความสะอาดและบริการตามสภาพของงานนั้น ๆ หรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย 

5.  วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      5.1  ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด มาใช้ใน
การท างานจ้างให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ยกเว้นกระแสไฟฟูา
และน้ าประปา  ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ได้เท่าที่จ าเป็นต่อการบริการท าความสะอาด 
     5.1.1 อุปกรณ์ท าความสะอาด 
                     1. เครื่องขัดพ้ืนขนาด 18”  พร้อมอุปกรณ ์

    2. เครื่องขัดเงาพ้ืนขนาด 18”  พร้อมอุปกรณ ์
 3. เครื่องดูดฝุุน 
 4. เครื่องซักพรม 
 5. เครื่องมือเช็ดกระจก 
 6. ถังบีบผ้าม๊อบและขวดฉีดน้ ายา 
 7. ที่ตักขยะ 

 8. แปรงล้างห้องน้ า 
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 9. ถุงมือยาง  
 10. ผ้าปิดจมูก 
 11. ผ้าส าหรับเช็ดโต๊ะ 
  12. ผ้าส าหรับเช็ดกระจก 
 13. ไม้ขนไก่ 
  14. ไม้ปัดหยากไย่ 
  15. ไม้กวาดอ่อน 
  16. ม๊อบถูพ้ืน  ม๊อบเก็บฝุุน 
  17. แปรงซักพรม 
  18. สก๊อตไบร์ท 
  19. สายไฟต่อ    บันไดส าหรับเช็ดกระจก 
  20. ที่ปั๊มลมท่อตัน 
  21. บันไดอลูมิเนียม 
 22. ปูายแสดงการท าความสะอาด 
 23. รถเข็นขยะชนิดมีฝาปิด 
      5.1.2  รายการน้ ายาท าความสะอาด (ต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งาน) 
         1. น้ ายาล้างพ้ืนและลอกแว๊กซ์        
   2. น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน        
           3. น้ ายาท าความสะอาดพ้ืนประจ าวัน        
            4. น้ ายาขัดเงาพ้ืน        
            5. น้ ายาเก็บฝุุน         
            6. น้ ายาเช็ดกระจก          
            7. น้ ายาซักพรม         
           8.  น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์      
           9.  น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น         
                 10. น้ ายาขจัดคราบหินปูน       
                 11. ผงขัดสุขภัณฑ์           
                 12. ผงซักฟอก  
         13. น้ ายาล้างห้องน้ าและกันสนิม ชนิดพิเศษไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น 

       14. น้ ายาขัดผนังลิฟต์ 
       15. น้ ายาล้างและขัดอลูมิเนียม 

         16. น้ ายาอื่น ๆ เท่าที่จ าเป็น 

    ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชนิด และยี่ห้อของน้ ายาท าความสะอาด และต้องมีหนังสือรับรอง
คุณภาพน้ ายา จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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6. การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ท าความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ  ดังนี้ 
     6.1  พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ มีประวัติดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมในด้านการรักษาความสะอาดจากผู้รับจ้างเป็นอย่างดี และให้จัดท า
และส่งประวัติของพนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมา ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดและรูปถ่ายของพนักงานขนาด ๒ นิ้ว 
คนละ 2 รูป ส่งให้ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งตัวพนักงาน เข้าปฏิบัติหน้าที่ และหากว่าในภายหลังผู้ว่าจ้างเห็นว่า
พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้ใดไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของงานจ้างนี้แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบเปลี่ยนตัว
พนักงานให้ใหม่โดยเร็ว  เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

6.2  พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และติดบัตรประจ าตัวหรือ
ปูายชื่อประจ าตัวทุกคน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายเองท้ังสิ้น 

6.3  ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวพนักงานของผู้รับจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนตามที่ผู้ว่าจ้างให้เปลี่ยนใหม่ก็
ตาม ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ  6.1 และ 6.2  

6.4  ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว และมีผู้หนึ่งผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น
การชั่วคราว  เช่น  ลาปุวย  ลากิจ  เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานเสริมแทนเป็นการชั่วคราวเพ่ือให้มี
จ านวนครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้รับจ้างภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดให้เริ่มปฏิบัติ
หนา้ที่ในวันที่ผู้รับจ้างต้องท างานจ้าง    

6.5  ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานของผู้รับจ้างมีการบันทึกเอกสารลงวัน และเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจ านวน
คนที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง เอกสารลงวันและเวลาดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการต่อไปนี้  
ชื่อพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามงานจ้างนี้ในจ านวนคนที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง  รายการที่พนักงาน
คนใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ลายมือชื่อพนักงานที่ปรากฏรายชื่อและเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่จริง และการลงนาม
รับรองโดยผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างก ากับไว้ด้วยเอกสารลงวันและเวลาดังกล่าว  ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้าง
หรือผู้ซึ่งได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าจ้างเข้าตรวจสอบได้ทุกเวลา 

7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
7.1  ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการท างานหรือผู้รับผิดชอบ   

วันละ 2 - 3  ครั้ง เพ่ือตรวจสอบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7.2 ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งให้มีหัวหน้าพนักงานท าความสะอาด ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกให้เป็นผู้ประสานงาน
และดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ  โดยต้องควบคุมดูแลการท างานให้พนักงานทุก
คนท างานอย่างปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อ่ืน และพร้อมจะแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง และสามารถประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้มาปฏิบัติงานประจ า จ านวน 1  คน   

7.3 หากผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการท างาน แต่ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 
วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างทราบ ผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการท างานในเหตุ
ดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2และหากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้าง
รับทราบผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ 

7.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ของผู้ว่าจ้างที่เกิดความ
เสียหายขึ้น หรือสูญหาย โดยการกระท าของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้ รับจ้างหรือ
ลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย 
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7.5 ใบรายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนที่ผู้รับจ้างได้จัดท าใบรายงานขึ้น และเอกสารลงวันและเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้างนั้น  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างของ ผู้ว่าจ้าง
โดยเร็วเมื่อได้จัดท าใบรายงานและเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องให้ทวงถาม 

 7.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองพนักงาน  คนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่
กับผู้ว่าจ้างในเรื่องที่เก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมด้วย โดยไม่เรียกร้อง
เอาจากผู้ว่าจ้างอีก 

 7.7 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธและไม่รับผิดในปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง  โดยผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มี
ปัญหาแรงงานของผู้รับจ้างมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใดมิได้ 

 7.8 ผู้รับจ้างจะต้องสัญญาว่าจะจ่ายเงินค่าแรงให้แก่คนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างให้ตรงตามที่ได้ตกลง
กัน โดยหากจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ให้จ่ายไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน ในแต่ละเดือนนั้น ๆ เพ่ือปูองกันมิให้พนักงาน
หยุดงานซึ่งอาจท าให้ราชการเสียหาย 

 7.9 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างจัดหามาประจ าไว้ปฏิบัติหน้าที่ตามงานจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตาม โดยไม่ทักท้วงใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
 7.10 ผู้รับจ้างต้องมีผลงานการรับจ้างท าความสะอาดในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐00,000 บาท (สามล้าน
บาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดชลบุรีเชื่อถือ  
 ๗.๑๑ กรณีหากไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน จังหวัดชลบุรีขอสงวนสิทธิที่จะท าสัญญาตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ 
 
 

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)...............................กรรมการ (ลงชื่อ)............... .................กรรมการ 
        (นางอัจฉรา   ประสพสิน)     (นางปนัดดา  ลิ้มธงเจริญ)       (นางจิรภา   ปัญญานาม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
                     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลบางละมุง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑๐,๗๓๕,๒๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
    เป็นเงิน ๑๐,๗๓๕,๒๐๐ บาท  (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
 อัตรา/เดือนละ  ๘๙๔,๖๐๐  บาท   จ านวน ๑๒ เดือน  

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    ใช้หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน     
    ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ  
    เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๓  

6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
    6.1 นางอัจฉรา  ประสพสิน           ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
    6.2 นางปนัดดา  ลิ้มธงเจริญ          ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ                         กรรมการ 
    6.3 นางจิรภา  ปัญญานาม            ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ                         กรรมการ 
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