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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2564
ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
…………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลมะเร็ งอุดรธานี ตั้งอยู่ ที่เลขที่ 36 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) ต.หนองไผ่
อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นสถานพยาบาล ซึ่งมีความจาเป็นต้องจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร และบริเวณ
โดยรอบ เพื่อให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการภายใน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จึงเห็นควรจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาคาร และบริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมต่อผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการ
3.คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
3.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบี ย บที่รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่ วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒

3.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
4. สถานที่ปฏิบัติ
1.โรงพยาบาลมะเร็ งอุดรธานี เลขที่ 36 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) ตาบลหนองไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้
1. อาคารรังสีวินิจฉัย
ชั้น 1 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,414
ตารางเมตร
ชั้น 2 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
834
ตารางเมตร
2. อาคารบาบัดรักษา 1
ชั้น 1 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,062
ตารางเมตร
ชั้น 2 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,012
ตารางเมตร
3. อาคารบาบัดรักษา 2
ชั้น 1 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,062
ตารางเมตร
ชั้น 2 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,012
ตารางเมตร
4. อาคารหอผู้ป่วยใน 1
ชั้น 1 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,207
ตารางเมตร
ชั้น 2 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,170
ตารางเมตร
5. อาคารหอผู้ป่วยใน 2
ชั้น 1 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,187
ตารางเมตร
ชั้น 2 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
1,170
ตารางเมตร
6. ทางเชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาล
6.1 จานวนพื้นที่ทั้งหมด, cover way ชั้น 1, ชั้น 2
787.60
ตารางเมตร
6.2 ทางขนส่งบริเวณข้างอาคาร 9 ชั้น จนถึงด้านข้าง 1,290
ตารางเมตร
อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น รวมถึงม้านั่งพักคอยข้างทาง
7. อาคารโภชนาการ
ชั้น 1 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
300
ตารางเมตร
ชั้น 2 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
300
ตารางเมตร
8. อาคารคลังพัสดุ
ชั้น 1 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
240
ตารางเมตร
ชั้น 2 จานวนพื้นที่ทั้งหมด
240
ตารางเมตร
9. อาคารซักฟอก
240
ตารางเมตร
10.อาคารจ่ายกลาง
375
ตารางเมตร
11. อาคารชันสูตร (อาคารเก็บศพ)
128
ตารางเมตร
12. อาคารห้องน้ารวม
119
ตารางเมตร
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13. อาคารซ่อมบารุง
80
14. อาคารยานพาหนะ
130
15. อาคารเตาเผาขยะติดเชื้อ
118
16. ห้องพักเวรงานบาบัดน้าเสีย
53
17. ศาลาญาติเยี่ยม 5 หลัง
30
18. อาคารอานวยการผู้ป่วยนอก (9 ชั้น)
20,175
19. อาคารคลินิกแพทย์ไทยร่วมสมัย
200
20. อาคารโรงผลิตน้าดื่ม
290
21. อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น
5,776
22. อาคารเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง(Generator)
80
รวมพื้นที่ทั้งหมด 41,615.20

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

5. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานทาความสะอาด ตลอดทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และน้ายาทาความสะอาดที่มี
คุณภาพดีด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ยกเว้นไฟฟ้า น้าประปา น้าดื่ม สานักงานแม่บ้าน ผู้ว่าจ้างยินยอมให้
ใช้ได้เท่าที่จาเป็นต่อการบริการทาความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือทาความสะอาดที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามา
ประจาดังนี้
5.1 เครื่องขัดพื้น อย่างน้อย 8 เครื่อง
5.2 เครื่องดูดฝุ่น อย่างน้อย 7 เครื่อง
5.3 ไม้กวาด/ม็อปดันฝุ่น ตามจานวนแม่บ้าน ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
5.4 ไม้ถูพื้น (แบบถังบีบ) ครบตามจานวนแม่บ้านในสภาพดีพร้อมใช้งาน
5.5 ผ้าเช็ดโต๊ะครบตามจานวนแม่บ้านในสภาพดีพร้อมใช้งาน
5.6 เครื่องมือเช็ดกระจกครบตามจานวนแม่บ้านในสภาพดีพร้อมใช้งาน
5.7 ถังน้า ขันน้า สายยางครบตามจานวนแม่บ้านในสภาพดีพร้อมใช้งาน
5.8 น้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาด
5.9 ผงขัด ผงซักฟอก ไม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัมต่อเดือน
5.10 น้ายาถูพื้นชนิดฆ่าเชื้อโรค จานวน 200 ลิตรต่อเดือน, น้ายาดับกลิ่น จานวน 200 ลิตร
ต่อเดือน น้ายาฆ่าเชื้อโรค ในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย ควรมีคุณสมบัติใช้กับโรงพยาบาล สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ใน
ระดับไม่ต่ากว่า Intermediate เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ ใช้และระบบบาบัดน้าเสียของ
โรงพยาบาล
5.11 น้ายาสาหรับล้างทาความสะอาด และเคลือบเงา
5.12 น้ายาเช็ดกระจก
5.13 วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานทาความสะอาดครบตามจานวนแม่บ้าน
ได้แก่รองเท้าบู๊ท คุณภาพดีสูงถึงเข่า เอี๊ยมกันเปื้อนแบบ PVC มีความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร หน้ากาก
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ปิดจมูกจานวน 100 กล่องต่อเดือน, แว่นตากันกระเด็น แบบครอบทั้งใบหน้า จานวน 36 ชิ้นต่อปี ถุงมือความ
ยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร จานวน 200 คู่ต่อเดือน
5.14 บันไดอลูมิเนียมแบบพับเก็บได้ สูงขนาด 1.5 เมตร จานวน 4 ตัว, สูงขนาด 2 เมตร
จานวน 8 ตัว
ผู้ว่าจ้างจะจัดสถานที่สาหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและ
เก็บรักษากุญแจ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุและ
อุปกรณ์นั้นทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุเอง
6. ผู้รับจ้างจะต้องทาความสะอาด โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ดังต่อไปนี้
6.1 พื้นอาคาร และบันไดทางขึ้น – ลง ทั้งหมด
6.2 ลิฟท์โดยสารทั้งหมด
6.3 กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
6.4 ฝาผนัง และฝ้าเพดานในอาคาร และทางขึ้น – ลง ทุกชั้น ทั้ง 2 ด้าน
6.5 ทาความสะอาดมู่ลี่ภายในอาคาร
6.6 ครุภัณฑ์
- โต๊ะ, เก้าอี้
- ตู้เก็บเอกสาร
- ชุดรับแขก
- โทรศัพท์
- พัดลม
- เครื่องทาน้าเย็น
6.7 เฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
6.8 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคารซึ่งโดยสภาพต้องทาความสะอาด
6.9 ห้องน้าชาย – หญิง ทั้งหมด
6.10 ดูแลความสะอาดบริเวณรอบนอกตัวอาคาร ระยะห่างจากตัวอาคาร 2 เมตร
6.11 ล้างลอกแว็กซ์ เคลือบเงา อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี โดยต้องดาเนินการครั้งที่ 1 ภายในเดือน
ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 2 ภายในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ดังนี้
- อาคารรังสีวินิจฉัย, อาคารบาบัดรักษา 1, 2, อาคารหอผู้ป่วยใน 1, 2
- อาคารอานวยการและผู้ป่วยนอก (9 ชั้น)
- อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น
- อาคารคลินิกแพทย์ไทยร่วมสมัย
- ล้างทาความสะอาดทางเชื่อม cover way
7. รายละเอียดการทางาน
ลักษณะการทางาน กาหนดเวลาทางาน และมาตรฐานของงานทาความสะอาด ให้เป็นดังนี้
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7.1 การทาความสะอาดรายวัน ทุกวันทาการปกติตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.30 น. โดยมีพนักงานทา
ความสะอาดดังนี้
- อาคารรังสีวินิจฉัย ชั้น 1
จานวน 2 คน
- อาคารรังสีวินิจฉัย ชั้น 2, อาคารคลินิกแพทย์ไทยร่วมสมัย จานวน 1 คน
- อาคารบาบัดรักษา 1 ชั้น 1
จานวน 2 คน
- อาคารบาบัดรักษา 1 ชั้น 2
จานวน 1 คน
- อาคารบาบัดรักษา 2 ชั้น 1
จานวน 2 คน
- อาคารบาบัดรักษา 2 ชั้น 2
จานวน 1 คน
- อาคารห้องน้ารวม
จานวน 1 คน
- อาคารผู้ป่วยใน 1 ชั้น 1
จานวน 2 คน
- อาคารผู้ป่วยใน 1 ชั้น 2
จานวน 2 คน
- อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น 1
จานวน 2 คน
- อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น 2
จานวน 2 คน
- อาคารโภชนาการ, อาคารคลังพัสดุ
จานวน 1 คน
- งานยาน ซ่อมบารุง
จานวน 1 คน
- ศาลาญาติเยี่ยม 5 หลัง ห้องพักเวร,
งานบาบัดน้าเสีย, เตาเผาขยะ, โรงเก็บศพ
จานวน 1 คน
- อาคารอานวยการและผู้ป่วยนอก (9 ชั้น)
จานวน 12 คน
- อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น
จานวน 4 คน
รวม 35 คน
7.2 การทาความสะอาดรายวัน ทุกวันทาการ เวลา 16.30-23.00 น. โดยมีพนักงานทาความสะอาด
นอกเวลาทาการให้เป็นไปตามผู้ว่าจ้างกาหนด
จานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น 39 คน
7.3 ทาความสะอาดบริเวณพื้น ที่ให้ บริการสาธารณะ ที่มีผู้ มารับบริการสัมผัส บ่อยครั้ง เช่น บริเวณ
ห้องน้า ลิฟท์โดยสาร ราวบันได ทุกๆ 2 ชม.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) เปิด-ปิด ประตู หน้าต่าง ห้องทางาน
(2) ทาความสะอาดพื้น และถูพื้นด้วยม๊อบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จาเป็น
(3) เช็ดและทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ทางาน เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แล้วจัดให้เป็น
ระเบียบ
(4) เช็ดล้างตะกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้งในที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ให้
(5) เช็ดกระจกบริเวณที่มีการสัมผัสทุกแห่ง
(6) เช็ดทาความสะอาดโทรศัพท์ด้วยผ้าชุบน้ายาฆ่าเชื้อ
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(7) เช็ดทาความสะอาดห้องโถง และที่นั่งพัก แผ่นป้ายแสดงชื่อห้องทางานต่างๆ
(8) เช็ดทาความสะอาดส่วนที่ให้บริการผู้ป่วยด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ เช่น Unit ผู้ป่วย เตียง ตู้ข้าง
เตียง ตู้เย็นในห้องผู้ป่วย
(9) เช็ดทาความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า – ออก ให้สะอาดตลอดทั้งวัน
(10) ทาความสะอาดทางขึ้นและราวบันไดของอาคาร
(11) ทาความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบรอบ ๆ อาคารในรัศมี 2 เมตร
(12) เช็ดทาความสะอาดห้องน้าด้วยการขัด ถู ล้างห้องน้า และเครื่องสุขภัณฑ์ที่ประจาใน
ห้ องน้ า น้ ายาฆ่า เชื้อโรค ในส่ ว นที่ให้ บ ริการผู้ ป่ว ย ควรมีคุณสมบัติใ ช้กับโรงพยาบาล
สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในระดับไม่ต่ากว่า Intermediate เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้และระบบบาบัดน้าเสียของโรงพยาบาล
(13) ทาความสะอาดอื่น ๆ และแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าในเวลาทางาน
(14) รายงานสิ่งของชารุด เสียหาย ที่เกิดขึ้นโดยด่วนต่อผู้แทน หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
(15) ปิดไฟฟ้า น้าประปา ปิดพัดลม ถอดปลั๊กเครื่องใช้สานักงานที่ใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องที่เลิกใช้
งานแล้ว และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคาร
7.4 การทาความสะอาดรายสัปดาห์
(1) ขัดเงาโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้สานักงาน
(2) เช็ดและดูดฝุ่นทาความสะอาดม่านปรับแสงทุกแห่ง
(3) เช็ดทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ
(4) ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมต่าง ๆ
(5) ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ายาที่เหมาะสม
(6) ทาความสะอาดและดูดฝุ่นในที่สูง
(7) ทาความสะอาดกระจก หน้าต่างๆ กระจกประตูทุกบาน และบริเวณที่เป็นกระจกภายใน
อาคารทั้งหมดรวมทั้งประตูม้วนทุกด้าน
(8) ทาความสะอาดพัดลมทุกประเภท
(9) ลบรอยเปื้อนต่างๆ ตามฝาผนัง ราวบันได สวิทซ์ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ฯลฯ
(10) ทาความสะอาดบริเวณห้องเก็บออกซิเจน ห้องออกกาลังกาย ห้องพักเวรบาบัดน้าเสีย
(11) ทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ประติมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ ให้
สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
(12) เช็ดทาความสะอาดลิฟต์ จานวน 6 ตัวทุกวัน น้ายาฆ่าเชื้อโรค ในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย
ควรมีคุณสมบัติใช้กับโรงพยาบาล สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในระดับไม่ต่ากว่า Intermediate
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และระบบบาบัดน้าเสียของโรงพยาบาล
(13) ทาความสะอาดอาคารเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง และพื้นที่โดยรอบอาคาร
(14) ทาความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบ ๆ อาคารในรัศมี 2 เมตร
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7.5 การทาความสะอาดรายเดือน
(1) ล้างตะกร้าผงและภาชนะรองรับเศษขยะ
(2) ล้าง เคลือบเงา และขัดพื้นทุกแห่งโดยใช้น้ายาตามความเหมาะสม
(3) ทาความสะอาดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ
(4) ทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และช่องไฟ
(5) ทาความสะอาดตู้ทาน้าดื่มสาหรับพื้นที่หรือจุดบริการต่าง ๆ
7.6 การทาความสะอาดราย 3 เดือน
(1) ทาความสะอาดบริเวณที่เป็นกระจกภายนอกอาคารทั้งหมด
(2) ทาความสะอาดบริเวณที่เป็นพรมทั้งหมด
8. มาตรฐานของงาน
การทาความสะอาดสถานที่ในอาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น
การปัดกวาดหรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง และทางเดินบันได จนถึงบันไดขั้น
สุดท้ายของอาคารให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนาขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะ ที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนดให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่เขตให้บริการผู้ป่วย ให้ใช้ม็อปดันฝุ่นแทน พื้นที่ที่เป็นพรมให้ใช้
แปรงปัด หรือเครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สานักงาน เมื่อทาความสะอาดเสร็จให้
จัดเข้าที่เดิมโดยไม่เกิดความเสียหายแก่พื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สานักงาน
(2) การถูด้วยม๊อป
หลังจากทาความสะอาดตามข้อ 1 แล้ว ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม๊อปชุบน้าบิดหมาด ๆ ม๊อปนามาใช้
งานต้องเป็นม็อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้าทาความสะอาดอยู่เสมอ หากบริเวณใดมีคราบสกปรกมากให้ใช้
น้ายาขัดพื้น หรือน้าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอย หรือตาหนิต่าง ๆ บนพื้นซึ่งเกิดจากลาย
รองเท้าด้วย หลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษ ฝุ่นละออง และไม่มีรอยเหวี่ยง
ของม๊อปติดตามขอบกาแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สานักงาน และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการ
ทางานต่าง ๆ
(3) การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงา
การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทาหลังจากดาเนินการตาม (1) และ (2) การลงน้ายาดังกล่าว
ในบริเวณใดก็ตามจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนัง หรือขอบกาแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอย หรือชารุดเสียหาย
(4) การขัดพื้นและขัดเงา
ให้ทาทันทีหลังจากลงน้ายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุและอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือตาหนิใด ๆ บนพื้น
(5) การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ายา
การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ายาเพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจากตาหนิ และริ้วรอยมีความ
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สวยงามทนทานนั้นให้ผู้รับจ้างดาเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้เมื่อทาการลอกพื้ นและเคลือบพื้น
ด้วยน้ายา ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สานักงาน (ที่ เคลื่อนย้ายได้) หลังจากน้ายาแห้ งดีแล้ว ให้
ขัดพื้นให้สะอาดและนาเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงานกลับเข้าที่เดิม
ให้เช็ดถู เครื่องใช้สานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้ง
รูปภาพแขวนฝาผนัง และประติมากรรม ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้ว
รอยต่างๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้นากลับเข้าที่เดิมเมื่องานเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ
(6) การทาความสะอาดฝาผนังและเพดาน
ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกหรือ
รอยต่าง ๆ และไม่มีเศษตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทาความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู ผนัง
ใต้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
(7) การทาความสะอาดกระจก
ให้เช็ดกระจกด้วยน้ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้าสบู่อ่อนแล้วล้างด้วยน้า และเช็ดให้แห้งให้
กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตาหนิ หรือรอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัด ในการทาความสะอาดกระจก
(8) การทาความสะอาดม่าน
ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่าน และม่านปรับแสง ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหยากไย่ และ
คราบสกปรกการทาความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้าบิดหมาดๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละอองที่เหมาะสมโดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย
(9) การทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ หน้ากากแอร์และพัดลม
ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทาด้วยความระมัดระวัง
หากมี การถอดมาทาความสะอาด เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
(10) การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ
ส่วนประกอบใดๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ ให้ดูแลรักษาเงางามอยู่เสมอ และไม่มีคราบสนิมจับใน
กรณีที่รายละเอียดนี้มิได้กาหนดรายละเอียดการทางานไว้ให้ผู้รับจ้างดาเนินการทาความสะอาดตามสภาพของงาน
หรือตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง

9. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ผู้รับ จ้างจะต้องจั ดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไว้ประจาที่โ รงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตาม
เงื่อนไขดังนี้
9.1 เครื่องดูดฝุ่น มีมอเตอร์ขับเคลื่อนในการดูด -เป่าฝุ่น มีระบบกรองผงฝุ่น มีที่กักเก็บผงฝุ่น สามารถ
ปรับความเร็วในการทางานได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก มีคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อย
กว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณกาหนด
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9.2 เครื่องขัดพื้น มีมอเตอร์ขับเคลื่อนในการขัดถูพื้นมีจานรองรับแผ่ น หรือผ้าสาหรับขัดถูพื้น สามารถ
ปรับความเร็วในการทางานได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก มีคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อย
กว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณกาหนด
10. ข้อกาหนด
10.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าหรือผู้ควบคุมพนักงานทาความสะอาด 1 คน เป็นเสมือนผู้แทนบริษัท
ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ กากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของแม่บ้านแต่ละจุดบริการ และส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
10.2 ศูนย์ประสานงานการให้บริการงานทาความสะอาด เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
10.3 ขอบเขต อาณาบริเวณ พื้นที่สาหรับการทาความสะอาด เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
10.4 การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัน เวลาราชการ และหรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
10.5 ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
10.6 จ านวนครุ ภัณฑ์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ผงยา หรือน้ายาส าหรับภารกิจงานทาความสะอาด ต้อง
เหมาะสมสัมพันธ์กับปริมาณงาน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
10.7 ครุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ผงยา หรื อ น้ ายาส าหรั บ ภารกิ จ งานท าความสะอาดต้ อ งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
10.8 ขอบเขต อาณาบริเวณ พื้นที่ที่อยู่ ในความควบคุม ดูแล รักษา ต้องมีความสะอาด มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา
10.9 ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์สาหรับภารกิจงานทาความสะอาด ต้องมีสภาพดีทุกระบบ พร้อมใช้
งานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
10.10 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าหรือผู้ควบคุมพนักงานทาความสะอาดเพื่อรับผิดชอบการทาความ
สะอาดและรับประสานปัญหาเสมือนเป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง
10.11 การประเมินผลงานของกระบวนการงานทาความสะอาด ดาเนินการประเมินทุก 1 เดือน ตาม
มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
10.12 ผู้รับจ้างต้องนาเอกสารการประเมินประจาเดือนส่งมอบคณะกรรมการตรวจงานเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานครบตามจานวนพนักงานภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
10.13 หากผู้ ว่ า จ้ า งได้ แ จ้ ง เตื อ นเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร 3 ครั้ ง แล้ ว ผู้ รั บ จ้ า งยั ง มิ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กระบวนการทาความสะอาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กาหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ
11. เงื่อนไข
11.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาชุดฟอร์ม หรือเครื่องแบบสาหรับพนักงานทาความสะอาดตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
11.2 ผู้รับจ้าง ต้องจัดทาบัตรประจาตัวของพนักงานทาความสะอาดและให้พนักงานทาความสะอาดติด
ไว้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
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11.3 รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการของงานทาความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐานการทาความสะอาดใน
โรงพยาบาล
11.4 กรณีพนักงานทาความสะอาดไม่มาทางานหรือขาดงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทาความสะอาด
ทดแทน ภายใน 2 ชั่วโมง
11.5 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงานทาความสะอาดได้ทันตามข้อ 11.4 หากผู้ว่าจ้างจัดหา
พนักงานทาความสะอาดมาทดแทน ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนั้นตามราคาที่ผู้ว่าจ้างจัดหา
11.6 เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ติดบนชุดฟอร์ม หรือเครื่องแบบสาหรับพนักงานทาความสะอาดเป็นไป
ตามผู้ว่าจ้างกาหนด
11.7 กรณีพบทรัพย์สินของทางราชการเกิดการชารุดหรือสูญหาย ต้องรีบรายงานผู้ว่าจ้างทราบทันที เมื่อ
ตรวจพบ
11.8 กรณี พ นั ก งานของผู้ รั บ จ้ า งท าทรัพ ย์ สิ น ของทางราชการเสี ย หาย หรื อ สู ญ หาย ผู้ รับ จ้ า งต้ อ ง
รับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายขึ้น หรือสูญหาย
ตามมูลค่าของทรัพย์สินเดิม
11.9 หากพบว่าหัวหน้าควบคุมงานพนักงานทาความสะอาดคนใดปฏิบัติงานบกพร่องในหน้าที่ และไม่
เหมาะสม ผู้รับจ้างต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ให้ทันที
11.10 ต้องมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ประจาตัวที่จาเป็นสาหรับพนักงานทาความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ผ้าถู
พื้น ผ้าสาหรับถูเช็ดทั่วไป ไม้กวาด ฯลฯ หรือตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
11.11 ผู้รับจ้างต้องจัดหลักสูตรอบรมพนักงานทาความสะอาด ตามหลักสูตรพื้นฐานการทาความสะอาด
ที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ โดยให้ดาเนินการภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณและ
จะต้องมีตัวแทนของผู้ว่าจ้างเข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมครั้งนั้นด้วย
11.12 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ให้ผู้ว่าจ้างทราบและพิจารณา
เห็นชอบภายใน 1 เดือน หลังจากทาสัญญา
11.13 กรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติ ผู้รับจ้างและพนักงานต้องปฏิบัติตามประกาศ หรือตาม
โรงพยาบาลกาหนด
12. คุณสมบัติของพนักงานทาความสะอาด
12.1 มีสัญชาติไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 18 – 58 ปี
12.2 จบการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ดี
12.3 มีมารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีความขยันอดทน และมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่
12.4 แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
12.5 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานทาความสะอาด อย่างน้อยตามหลักสูตรพื้นฐานการทาความ
สะอาดที่ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ
12.6 ต้องเป็นบุคคลที่ แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม
12.7 ไม่ละทิ้งหน้าที่ หรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีน้าใจในการทางาน
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12.8 ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด
12.9 ไม่เคยกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
13. การส่งพนักงานเข้าทาความสะอาดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังนี้
13.1 จัดทาประวัติของพนักงานโดยละเอียด ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกาหนด และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
จานวน 2 รูป ส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
13.2 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจาตัวทุกคนและติด
บัตรที่ผู้ว่าจ้างออกให้
13.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีประวัติ มีความซื่อสัตย์สุจริต และผ่านการ
ฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
13.4 ผู้รับจ้างแจ้งจานวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทาความสะอาด และในกรณีที่มีการสับเปลี่ย นหรือ
ทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสารองล่วงหน้า
13.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทางานกับผู้ว่าจ้าง
เกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก
14. การจ่ายเงิน
14.1 กาหนดส่งมอบงาน 12 งวด (งวดละ 1 เดือน) โดยเบิกจ่ายตามอัตราการใช้งานจริง รายละเอียด
ดังนี้
งวดที่ 1 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนพฤศจิกายน 2563
งวดที่ 2 ผู้ รับจ้างปฏิบั ติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนธันวาคม 2563
งวดที่ 3 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนมกราคม 2564
งวดที่ 4 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้ วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2564
งวดที่ 5 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนมีนาคม 2564
งวดที่ 6 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนเมษายน 2564
งวดที่ 7 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนพฤษภาคม 2564
งวดที่ 8 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนมิถุนายน 2564
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งวดที่ 9 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนกรกฎาคม 2564
งวดที่ 10 ผู้รับจ้ างปฏิบัติงานแล้ว เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนสิงหาคม 2564
งวดที่ 11 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนกันยายน 2564
งวดที่ 12 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และส่งมอบงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนตุลาคม 2564
14.2 กาหนดยืนราคา 90 วัน
14.3 กาหนดรับประกันความชารุดบกพร่อง 1 เดือน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
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หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
งานจ้างเหมาบริการทาความสะอาด ปีงบประมาณ 2564
ที่

เกณฑ์การพิจารณา

ร้อยละ

คะแนน
ที่ได้

เอกสารหลักฐาน

1

ราคาที่เสนอ

40

ระบบจะเป็นผู้คานวณ

2

มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
2.1 ประสบการณ์ด้านทาความสะอาด (10 คะแนน)
ผู้ เ สนอราคาต้ อ งน าเสนอถึ ง ความเป็ น มื อ อาชี พ
(Professional) ด้านการทาความสะอาด โดยชี้ให้เห็นว่า
ผู้เสนอราคามีศักยภาพด้านการบริหารงานและเหมาะสม
ในการรับจ้างทาความสะอาดสาหรับโรงพยาบาลผู้ป่ว ย
มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20

ยื่นเอกสารหลักฐาน/
ข้อเสนอในวันเสนอราคา

ยื่นเอกสารหลักฐาน/
ข้อเสนอในวันเสนอราคา
ยื่นเอกสารหลักฐาน/
ข้อเสนอในวันเสนอราคา

2.2 ผู้เสนอราคาต้องชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่จะเข้ามาทา
ความสะอาดมีความพร้อม มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมที่โรงพยาบาลจะเชื่อมั่นและดาเนินการการ
พิจารณาคัดเลือก (10 คะแนน)
3

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

20

4

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
4.1 ผู้เสนอราคา มีนวัตกรรม เทคนิค ที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการทาความสะอาด ที่สามารถ
ลดต้นทุนนาเสนอให้โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
รวมคะแนนทั้งสิ้น

20

100

