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จ้างเหมาบริการ 

 
 
 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
 
 1. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว...........................................................ชื่อสกุล............................................... ...
สัญชำติ..........................เชื้อชำติ...........................ศำสนำ..........................บ้ำนเลขที่........................หมู่ที่....................
ต ำบล/แขวง..........................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์........................ 
บัตรประชำชนเลขท่ี...........................................วันที่ออกบัตร.............................วันที่บัตรหมดอำยุ...... ....................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................อำยุ....................ปี  เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้......................................... 
ภูมิล ำเนำเดิม.............................วุฒิกำรศึกษำ............................... ...........สถำนศึกษำ.................................................. 
ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ....................................................................................  

 2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำคำท่ีจะท ำงำนจ้ำงเหมำบริกำรในต ำแหน่ง....................................................................  
อัตรำค่ำจ้ำง...............................................บำท ประจ ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน................................................................. .. 
ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2562 - เดือนกันยำยน 2562  โดยปฏิบัติงำนตำมรำยละเอียดกำรจ้ำงเหมำบริกำร 

 3. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบกำรสมัคร  ดังนี้ 
  3.1  ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน   1   ฉบับ 
  3.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน   1   ฉบับ 
  3.3  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ  จ ำนวน   1   ฉบับ 
  3.4  ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพ จ ำนวน   1   ฉบับ (เฉพำะต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ) 
  3.5  ส ำเนำใบผ่ำนเกณฑ์ทหำร จ ำนวน   1   ฉบับ (เฉพำะเพศชำย) 

 ขอรับรองว่ำ  ข้อควำมในใบเสนอรำคำเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

 
    ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอรำคำ 

                                             (.........................................................) 
       ยื่นใบสมัครวันที่............./................/.............. 
 
 

 

ติดรูปถ่ำย 

1 น้ิว 



รายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดการจ้างเหมาบุคคล 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 

ประจ ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่โมง/วัน 
 1.2 ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องปฏิบัติ
ในแต่ละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด 
 1.4 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผู้รับจ้าง 
 2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
 2.2 ได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 2.3 ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการท างาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไม่เป็นโรคติดต่อ
อันตราย 
 

3. อัตราค่าจ้าง  15,000  บาท 
  

4. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
4.1 ให้การพยาบาลผู้ป่วย ที่มีปัญหาพื้นฐาน ตลอดจนปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อน 
4.2 สังเกตอาการของผู้ป่วยที่รับผิดชอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงแก่แพทย์ 
4.3 ประสานงานทีม สหสาขาวิชาชีพในการร่วมกันดูแลผู้ป่วย 
4.4 เตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจรักษาและท าหัตถการต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด พร้อมทั้ง 

เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ ขณะท าหัตถการ 
4.5 ตรวจสอบการจัดเก็บและรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ 
4.6 ดูแลความสุขสบายและปลอดภัยของผู้ป่วย 
4.7 ดูแลและตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของหน่วยงานและสิ่งแวดล้อม 
4.8 สอนและแนะน าแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่สัมพันธ์กับโรค/การบาดเจ็บ 
4.9 ปฏิบัติและเป็นแกนน าในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามหลักการ 
 

 
 
 
 

 
 



รายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดการจ้างเหมาบุคคล 
ต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ประจ ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่โมง/วัน 
 1.2 ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องปฏิบัติ
ในแต่ละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด 
 1.4 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผู้รับจ้าง 
 2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
 2.2 จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.3 ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการท างาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไม่เป็นโรคติดต่อ
อันตราย 
  

3. อัตราค่าจ้าง   6,๕๕๒  บาท  
 

4. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 4.1 ต้อนรับผู้ป่วยและญาติ 
 4.2 ปฐมนิเทศผู้ป่วยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และกฎระเบียบของหอผู้ป่วย 
 4.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะข้างเตียง และสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาล เช่น 

  - การดูแลผู้ป่วยได้รับประทานอาหาร 
- ท าความสะอาดเตียง ปูเตียง 
- บริการน้ าดื่มผู้ป่วย 
- อ านวยความสะดวกเก่ียวกับการขับถ่าย 
- ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

4.5 ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วน และมีจ านวน 
เพียงพอ พร้อมที่จะใช้ได้เสมอ 

4.6 ตรวจสอบ จัด เตรียม จัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนเครื่องนอน 
และเสื้อผ้าของหน่วยงานให้มีเพียงพอ 

4.7  ช่วยรับผู้ป่วยใหม่และรับผู้ป่วย และจัดเก็บของใช้อ านวยความสะดวกผู้ป่วย เมื่อจ าหน่าย  
4.8 ท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของหน่วยงาน 
4.9 ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
4.10 ร่วมพัฒนากิจกรรมคุณภาพ 
4.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



รายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดการจ้างเหมาบุคคล 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 

ประจ ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่โมง/วัน 
 1.2 ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องปฏิบัติ
ในแต่ละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด 
 1.4 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผู้รับจ้าง 
 2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
 2.2 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก) หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมปลาย 
 2.3 ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการท างาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไม่เป็นโรคติดต่อ
อันตราย 

๓.  อัตราค่าจ้าง     6,๗๓๘    บาท  

๔. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
๔.1 วัดปรอท ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต 
๔.2 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๔.3 เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจร่างกาย 
๔.4 เก็บสิ่งส่งตรวจ (อุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ) 
๔.5 ท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วย และการเช็ดตัวเพ่ือลดไข้ 
๔.6 เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขณะอยู่ในที่นอน เปล รถเข็น เก้าอ้ี ห้องน้ า 
๔.7 จัดเตรียมและบริการอาหารผู้ป่วย 
๔.8 ช่วยเหลือผู้ป่วยในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ และการช าระล้าง 
๔.9 ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของผู้ป่วย 
๔.10 การให้ความรู้ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลในเรื่องการปฏิบัติตัวทั่วไป 
๔.11 ท าความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น ตู้ เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

และการพยาบาล 
 

 
 
 



รายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดการจ้างเหมาบุคคล  
ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 

ประจ างานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่โมง/วัน 
 1.2 ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องปฏิบัติ
ในแต่ละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด 
 1.4 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 

2. คุณสมบัติผู้รับจ้าง 
๒.๑  เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
๒.๒  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.๓  ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการท างาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไม่เป็นโรคติดต่อ 

อันตราย 
 

3. อัตราค่าจ้าง   6,๕๕๒  บาท  
 

4. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
4.1 รับตัวอย่างและลงทะเบียนรับตัวอย่าง  ปั่น Specimen ปริ๊น Sticker ภายใต้การก ากับดูแลของ

นักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( งานทะเบียน ) 
4.2 งานรับบริจาคโลหิต เฉพาะขั้นตอนการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

นักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  เตรียมอาหารและยาบ ารุงเลือดส าหรับผู้บริจาคโลหิต 
4.3 งานเตรียมส่วนประกอบโลหิต เฉพาะขั้นตอนการเตรียมเลือดหลังการเจาะเก็บ การBalance การ

ลงทะเบียนส่วนประกอบโลหิตและการจัดเก็บส่วนประกอบโลหิต โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนักเทคนิค
การแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (งานรับบริจาคโลหิต) 

4.4 จัดเก็บส่วนประกอบของเลือดที่ผ่านการตรวจ Infectiuos marker ที่ผ่านการคัดแยก ภายใต้การ
ก ากับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   

4.5 บันทึกการทิ้งเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
4.6 พิมพ์เอกสารและเดินหนังสือหรืองานธุรการอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

       4.7 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มีหน้าที่ ขนสัมภาระออกหน่วย  คัดกรองผู้บริจาคโลหิตตามสถานที่
รับบริจาคโลหิต โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   

 



รายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดการจ้างเหมาบุคคล 
ต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องทดลอง 

ประจ ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องปฏิบัติในแต่
ละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด  
 1.4 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
 

2. คุณสมบัติผู้รับจ้าง 
๒.๑  เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
๒.๒  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.๓  ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการท างาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไม่เป็นโรคติดต่อ 

อันตราย 

๓.  อัตราค่าจ้าง     6,๕๕๒    บาท  
 

๔. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
๔.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ดูแลรักษาและท าความสะอาดเครื่องมือในห้องรับสิ่งส่งตรวจ และ

สถานที่แวดล้อมให้สะอาดและพร้อมใช้อยู่เสมอ 
๔.2 ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วยและผู้รับบริการภายนอกผ่านโปรแกรม HOS XP/LIS  
๔.3 ปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ 
๔.4 รับสิ่งส่งตรวจจากห้องเจาะเลือดผู้ป่วยนอก เพ่ือน ามาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย์ 
๔.5 น าผลการตรวจของ รพ.สต. และ PCU ใส่กล่อง 
๔.6 ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วยและผู้รับบริการภายนอก 
๔.7 การแยกเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ในวันอื่น 
๔.8 เทปัสสาวะใส่ tube เพ่ือเตรียมตรวจ urpr/urcr 
๔.9 ลงทะเบียนปฏิเสธสิ่งส่งตรวจกรณีไม่ลง HOS และกรณีสิ่งส่งตรวจมีปัญหาไม่สามารถตรวจได้ 
๔.10 ส่งสิ่งส่งตรวจตามงานต่าง ๆ 
๔.11 ให้บริการติดต่อสอบถาม รับโทรศัพท์ 
๔.12 ติด Barcode ที่สิ่งส่งตรวจ 
๔.13 ป้อนข้อมูลเตรียมออกหน่วย Check up เข้า Lis 
๔.14 เขียนใบเบิกและเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน 
๔.15 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้หอผู้ป่วยต่าง ๆ และ รพ.สต. 
๔.16 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



รายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดการจ้างเหมาบุคคล 
ต าแหน่ง  พนักงานบริการ 

ประจ ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

1. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 1.1 การปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชัว่โมง/วัน 
 1.2 ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง เวลาการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องปฏิบัติ
ในแต่ละวันโดยรวมเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน 
 1.3 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด 
 1.4 หากผู้รับจ้างประสงค์จะลาออกก่อนครบก าหนดเวลาในหนังสือตกลงจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  

2. คุณสมบัติผู้รับจ้าง 
 2.1 เพศชาย  อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
 2.2 ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.3 ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการท างาน มีความประพฤติ กริยาวาจาสุภาพและไม่เป็นโรคติดต่อ
อันตราย 
  

3. อัตราค่าจ้าง   6,๕๕๒  บาท 
 

4. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
4.1  ท าความสะอาดสถานที่ภายในหน่วยงาน พ้ืน ห้องท างาน 
4.2  ท าความสะอาดกระจก 
4.3  ท าความสะอาดรอบอาคาร / ระเบียง 
4.4  เก็บ / ทิ้งขยะทั่วไปและเปลี่ยนถุงรองรับขยะ ตามเวลาที่ก าหนดพร้อมท าความสะอาดถังขยะ 
4.5  เช็ดรอยเปื้อนบริเวณประตู ฝาผนัง ฯลฯ เท่าที่สามารถท าได้ 
4.6  ดูดฝุ่นพรม รวมทั้งบริเวณภายใต้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย 
4.7  เข็นม็อบเก็บฝุ่นโดยทั่ว รวมทั้งบริเวณเฟอร์นิเจอร์สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย 
4.8  เข็นม็อบเก็บฝุ่นบริเวณทางเดินร่วม โดยสม่ าเสมอ 
4.9 ท าความสะอาดพ้ืนที่ทั้งหมด โดยวิธีม็อบเปียก 
4.10 เก็บคราบสกปรกบนพ้ืน ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืน 
4.11 กวาดหรือเข็นม็อบเก็บฝุ่นบริเวณราวบันได 
4.12 ท าความสะอาดพ้ืนบันไดทั้งหมดโดยวิธีม็อบเปียก 
4.13 เช็ดท าความสะอาดราวบันได 
4.14 ท าความสะอาดห้องน้ า 
4.15 ดูแลห้องน้ าให้สะอาดสม่ าเสมอ 
๔.๑๖ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 


