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คู่มืองานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

คู่มืองานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 

 งานบริหารจัดการอาคารสถานที่เป็นงานที่ใกล้ตัวแต่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม เนื่องจากขาด
ความเข้าใจในความส าคัญของงานอาคารและสถานที่ จึงเป็นเหตุให้อาคารสถานที่ขาดการดูแลรักษาอย่างที่
ควรจะเป็นจนก่อเกิดความทรุดโทรมของสถานที่ งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่เป็นงาน
บริการอาคารอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อสามารถพบเห็นและสัมผัสได้โดยตรง ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และความสวยงามของอาคาร จึงต้องมีการควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสอ 
 การปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ให้ไดคุ้ณภาพนั้น ธพส. เสนอให้มีการ
พิจารณาในเรื่อง ลักษณะการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานเครื่องมือ
และอุปกรณ์พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 
1.ขอบเขตงานงานรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ประกอบไปด้วย 
 1) งานดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ภายในและภายนอกโครงการศูนย์ราชการฯ 
 2) งานเก็บขยะ และงานรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ภายในโครงการศูนย์ราชการฯ  
     -  ทางเข้า - ออกโครงการศูนย์ราชการฯ ทุกด้าน 
     -  กวาด เก็บขยะ ถนนภายในโครงการศูนย์ราชการฯ  
 3) งานเก็บขยะและงานรักษาความสะอาดบริเวณสระน้ าภายในโครงการศูนย์ราชการฯ 
 4) งานจัดการขยะมูลฝอย 
2. การด าเนินการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ มีลักษณะของงานประจ าดังนี้  
 พื้นที่ภายในอาคาร  

 การท าความสะอาดรายวัน ในแต่ละอาคารที่รับผิดชอบ จะต้องด าเนินการ
ดังนี้ 
- กวาดพ้ืนและถูพื้นด้วยผ้าม็อบ ขัดพื้นเคลือบเงา  

     - ปัดฝุ่นละอองและเช็ดโต๊ะเก้าอ้ีท างาน  คอมพิวเตอร์ ชุดรับแขก  ตู้เก็บ 
เอกสาร และเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางของ โครงการฯเป็น
ส าคัญ  แล้วจัดให้เป็นระเบียบ   

    - เช็ดล้างที่เขี่ยบุหรี่  และเทตะกร้าผงรวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้ง 
- เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง  
- ท าความสะอาดบริเวณหน้าลิฟต์ บานประตู และภายในลิฟต์ 
 - ท าความสะอาดบันไดขึ้น – ลงของอาคาร 
- ท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ า เครื่องสุขภัณฑ์ ที่ 

ประจ า ในห้องน้ าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง แบ่งเป็นช่วงเช้า 2 ครั้ง และช่วงบ่าย 2 ครั้ง 
หรือด าเนินการทันทีเมื่อสกปรก หรือเมื่อได้รับแจ้ง และดูแลใส่กระดาษช าระ สบู่เหลวในห้องน้ าไม่ให้ขาด 

- ท าความสะอาดอาคารจอดรถและถนนในอาคาร โดยการกวาด 
- กรณีตรวจพบสิ่ง สกปรก รอยเปื้อน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ  

หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่ท าให้พ้ืนที่ในความรับผิดชอบสกปรก เลอะเทอะ สามารถมาด าเนินการได้
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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  การท าความสะอาดรายสัปดาห์ 
    - เช็ดท าความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
    -   ดูดฝุ่นพรม 
     - ท าความสะอาดลบรอยเปื้อนตามฝาผนัง ห้องโถง  ราวบันได สวิทซ์ 

ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ที่นั่งพัก และแผ่นป้ายต่างๆ  
   - ท าความสะอาดอ่ืนๆและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน ใน 

แต่ละครั้ง 
  การท าความสะอาดรายเดือน 

- ท าความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
- ล้างตะกรันผงและภาชนะรองรับเศษขยะทั้งหมด 
- ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม  ภาพวาด  ภาพถ่าย  ต้นไม้ 

ประดิษฐ์ และเครื่องตกแต่งต่างๆ   ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม 
- ล้างลานจอดรถและถนนในอาคาร  ลานประติมากรรม   
- ท าความสะอาดพ้ืน โดยขัดล้างพ้ืนเพื่อขจัดคราบสกปรกต่างๆ ที่ 

ติดตามพ้ืนให้สะอาดและลงน้ ายาเคลือบเงาให้ดูสวยงาม 
- ท าความสะอาดอ่ืนๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 

   การท าความสะอาดรายปี 
     - ก าหนดการปฏิบัติงาน โดยท าความสะอาดครั้งใหญ่ ปี  2 ครั้ง    

   พื้นที่ภายนอกอาคาร  
 

    การท าความสะอาดรายวัน  
- การเก็บกวาด ถนน ทางเท้า ตั้งแต่ทางเข้า – ออกของโครงการ รวมถึง 

บริเวณหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร ให้ด าเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลา 7.30 น. ในแต่ละวัน  
-  เก็บขยะและใบไม้ในสระน้ ารอบอาคาร 
- ท าความสะอาดระเบียง ราวบันได บันได ผนัง และสวิตซ์เปิดปิด 

ภายนอกอาคาร 
-  การเก็บขยะ เก็บอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น โดยไม่ให้ 

กีดขวางการจราจร โดยใช้รถของผู้ว่าจ้างจ านวน 2 คัน (ตามข้อ 6.9) วิ่งไปตาม ถนนในโครงการเพ่ือเก็บ
ขยะซึ่งอยู่ในถังขยะหรือห้องพักขยะตามอาคาร ต่างๆ น าไปรวมพักไว้ที่อาคารพักขยะของโครงการ ซึ่งรถ
ดังกล่าวไม่สามารถน าออกไปนอกโครงการฯ ได้  

-  ท าความสะอาด ห้องพักขยะ รถขนขยะ ให้สะอาดปราศจากกลิ่น 
     การท าความสะอาดรายไตรมาส 

     - ท าความสะอาดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่ออาคาร หรือป้ายบอกทาง 
ในบริเวณโดยรอบอาคาร และในพ้ืนที่โครงการศูนย์ราชการ ฯ     

     -  ท าความสะอาดกันสาดรอบนอกอาคาร ระเบียง และแผงกันสาด 
   การท าความสะอาดรายปี 

     -  ท าความสะอาด ครั้งใหญ่ ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง   
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  -  งานที่ปฏิบัติในช่วงงานรายวัน และรายไตรมาส ต้องการให้ท า โดยมุ่งท่ี
จะเป็นการท าความสะอาดครั้งใหญ่  
  -   การท าความสะอาดใหญ่ก าหนดต้นปี และ กลางปี  
3. แผนงานการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ตารางการท าความสะอาดภายในอาคาร 
  2) ตารางการท าความสะอาดภายนอกอาคาร 
  3)  ตารางการเก็บขยะ 
  4)  ตารางการใช้น้ ายาและเคมีภัณฑ์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
  5)  ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน 
    6) สรุปปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งวิธีการแก้ไข 

    มีการจัดท าเอกสารและสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อ 2 

 ในการใช้น้ ายาอยู่ภายใต้มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ  

4.มาตรฐานของการท างาน 

 การท าความสะอาดพื้น 
1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น 

 ท าการปัดกวาดหรือดูดฝุ่น พ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได ให้สะอาด 
ปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และมีการน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ห้องพักขยะ 
 2) การถูด้วยม๊อบ 
  บริเวณที่มีความสกปรกมากจะใช้น้ ายาขัดพ้ืนหรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม 
รวมถึงการขจัดรอยหรือต าหนิต่างๆ ส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นพรมจะลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายาตามความ
เหมาะสม  รวมถึงการลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน การลอกพ้ืนและการเคลือบพ้ืนน้ ายา 

 การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส านักงาน และประติมากรรม 
  ท าการปัดกวาดเช็ดถูเครื่องใช้ส านักงานเช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เอกสารและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และประติมากรรม ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม         
ความสกปรกและริ้วรอยตามผนังหรือก าแพงและพ้ืน  

 การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน 
  ท าการปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก
และรอยต่างๆ และไม่มีเศษผงตกค้าง ซึ่งรวมถึง ประตู หน้าต่าง  และฝาผนังใต้หน้าต่าง  

 การท าความสะอาดกระจก 
 ท าการเช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ าสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ าและเช็ด                  
ให้แห้ง กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิหรือรอยสัมผัส  
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 การท าความสะอาดม่านมู่ลี่ 
 ดูแลรักษาความสะอาดม่านให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และ   คราบสกปรก ท า
ความสะอาดโดยการเช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละอองที่เหมาะสม  

 การท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปล๊ักไฟ 
  ท าการเช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก  

 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ 
 มีการดูแลรักษาส่วนประดับใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะเงาหรือที่เป็นสแตนเลส ให้ให้เงา
งามอยู่เสมอ และไม่ให้มีคราบสนิม 

 การก าจัดกลิ่นและแก๊สภายในท่อบ่อดักไขมันและในห้องต่างๆ 
 ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพที่มีลักษณะเป็นเซลแห้ง (ชนิดผง) ผสมน้ าอัตราส่วนตามมาตรฐานเพ่ือ
ชะล้างก าจัดกลิ่นและไขมันภายในท่อน้ าทิ้ง ห้องน้ า และซิ้งค์น้ า ในปริมาณท่ีเหมาะสม 
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5. ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 
 ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและได้คุณภาพตามท่ีก าหนด มีดังนี้ 

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง

ประจ ำทกุวนั ตำมขอ้ก ำหนดใน TOR  - บริษทั  - สัญญำจ้ำงเลขที่

ผลัดเชำ้ 06.30-16.30น.

ผลัดบำ่ย 09.00-19.00น.

ใชเ้วลำประมำณคร้ังละ  -ส่วนบริกำรอำคำร แบบฟอร์มตรวจสอบกำร

4-6 ชั่วโมง สัปดำหล์ะ ปฏิบติังำนดูแลรักษำ

3 คร้ัง  - พืน้ที่อำคำร AM และศำลปกครอง  ควำมสะอำดอำคำร

 - พืน้ที่อำคำร BC,BB,BO และ Busterminal และสถำนที่ 

 - พืน้ที่อำคำร BM ทศิเหนือ -ทศิใต้ ฝ่ังทศิตะวนัตก 

 - พืน้ที่อำคำร BM ทศิเหนือ -ทศิใต้ ฝ่ังทศิตะวนัออก 

ใชเ้วลำประมำณ 1 ชั่วโมง  - ผู้จัดกำรส่วนบริกำรอำคำร

ต่อคร้ัง  - เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริกำรอำคำร

ประจ ำทกุวนั เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริกำรอำคำร

ประจ ำทกุวนั ผลกำรพจิำรณำและแกไ้ขขอ้บกพร่อง  - ผู้จัดกำรส่วนบริกำรอำคำร

 - เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริกำรอำคำร

หมายเหตุ หำกผู้รับจ้ำงแกไ้ขไม่แล้วเสร็จเปน็ คร้ังที่ 2

อนัเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของผู้รับจ้ำงเอง ให ้สบอ.

ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำจ้ำงต่อไป

ประจ ำเดือน เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริกำรอำคำร ที่รับผิดชอบเกบ็รวบรวม แฟม้ประวติักำรแกไ้ขงำน

เอกสำรเขำ้แฟม้ประวติักำรแกไ้ข

2.ด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ใหร้ำยงำนผู้จัดกำรส่วนบริกำร
อำคำร เพือ่แจ้งผู้รับจ้ำงแกไ้ขใหม่

ผังกระบวนการ

เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริกำรอำคำรตรวจสอบหน้ำงำนตำมพืน้ที่
รับผิดชอบเปน็ประจ ำวนั ดังนี้

เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริกำรอำคำร น ำขอ้บกพร่องที่พบจำกกำร
ตรวจสอบประจ ำวนัแจ้งใหผู้้จัดกำรส่วนบริกำรอำคำรรับทรำบ
 พร้อมแจ้งใหผู้้รับจ้ำงแกไ้ข หำกเปน็กรณีเร่งด่วนต้องแกไ้ขให้
แล้วเสร็จภำยใน 1 วนั ส่วนกรณีที่เปน็เร่ืองขอ้บกพร่องทั่วไป
ต้องด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 3 วนั

เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริกำรอำคำร ตรวจสอบผลกำรแกไ้ข
ขอ้บกพร่องที่ได้แจ้งใหแ้กไ้ข

1.ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย ใหผู้้รับจ้ำงสรุปผลลงในรำยงำน
ประจ ำเดือน

พบข้อบกพร่อง
  จนท.สบอ.รวบรวมข้อบกพร่อง
รายงานให้ ผส.บอ. ทราบเป็น
ประจ าทุกวัน พร้อมแจ้งให้ผู้รับ
จ้างด าเนินการแก้ไข
- กรณีเป็นความเร่งด่วนที่
เก่ียวเนื่องถึงความปลอดภัยของ
ผู้ใช้อาคาร ให้ด าเนินการแก้ไข
แล้วเสร็จภายใน   วัน
- กรณีเป็นเรื่องทั่วไป ให้
ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 
1-  วัน

จนท.สบอ. ตรวจสอบผลการ
แก้ไขของผู้รับจ้าง

พิจารณา
ผลการ

เก็บประวัติการแก้ไข

YES

NO

จนท.สบอ. ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบ

ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้าง

งานดูแลรักษาความสะอาด 
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คู่มืองานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 

6. แบบตรวจสอบการท าความสะอาด  

 เพ่ือตรวจสอบการและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 


