
 
 

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) ครั้งที่ 1 

จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวศิวกรรมศาสตร์ ขนาดพื้นที ่32,084 ตรม. 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

๑. ความเป็นมา  

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายลดขนาดองค์กร  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใน

องค์กร  จึงให้มีการถ่ายโอนงานบางประเภทให้เอกชนผู้ประกอบการในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นผู้ด าเนินการ อาทิ 

การจา้งเหมาบริการท าความสะอาด งานจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย งานจ้างเหมาดูแลสวนและพื้นที่

ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

๒. วัตถุประสงค์  

          เพื่อจัดหานิติบุคคลที่สามารถให้บริการท าความสะอาดอาคารและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

          ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางเล็กทรอ

นิกส์ 

         ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

          ๓.๓ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ

หรอืต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

          ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น    

ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

          ๓.๕ บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

         3.6 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มคีุณสมบัติเบือ้งตน้ในการจ้างของมหาวิทยาลัย 

          ๓.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
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           ๓.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนิผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายใน

ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่งานแลว้เสร็จและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่นหรอืรัฐวิสาหกิจ 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 

บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับมหาวิทยาลัย ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร 

และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรอืนิตบิุคคล เป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ.

2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มี

การระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่

ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ

ดังกล่าว หรอืได้มกีารปรับปรุงแก้ไขใหถู้กต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชดีังกล่าวแล้ว 
 

4. อาคารท าความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 10 รายการ จ านวนพนักงานท าความ

สะอาด 21 คน 

 4.1 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ :พนักงานหญิง 6 คน  

  4.1.1 ช้ัน 2,ช้ัน G (เฉพาะโถงหน้าลิฟต์,หอ้งน้ า,ห้องอยู่เวร) จ านวน 1 คน 

  4.1.2 ช้ัน 3 และบริเวณลานนั่งอ่านหนังสอืของอาคารส ารวจ,หอ้ง Spirit of Engineer จ านวน 1 คน 

  4.1.3 ช้ัน 4,ช้ัน 5 (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จ านวน ช้ันละ 1 คน รวมเป็นจ านวน 2 คน 

  4.1.4 ช้ัน 6 (ส านักงาน) จ านวน 1 คน 

  4.1.5 ช้ัน 7,ช้ัน 8 (เฉพาะโถงหน้าลิฟต์,หลังลฟิต์,ห้องน้ า,บันไดชั้น 8 และบันไดชั้นดาดฟ้า) จ านวน 

1 คน    

 4.2. อาคารเรยีนรวม 3 ชั้น :พนักงานหญิง 1 คน พนักงานชาย 1 คน 

  อาคารเรยีนรวม 3 ช้ัน และส านักงานงานบริการการศึกษา  หอ้งประชุมใหญ่ (หอ้งslop) และลาน

กิจกรรมระหว่างอาคาร 3 ช้ัน อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลานระหว่างอาคารเรยีนรวม 3 ช้ัน และ 

อาคารเรยีนรวม 4 ช้ัน 

 4.3 อาคารห้องสมุดชั้นใต้ดิน,ชั้น 1,ลานน่ังอ่านหนังสือหน้าห้องสมุดและหลังตึก 4 ชั้น,ระเบียง

ทางเดิน,บันไดขึ้นลง :พนักงานหญิง 1 คน พนักงานชาย 1 คน 
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 4.4 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล :พนักงานหญิง 2 คน พนักงานชาย 1 คน 

  4.4.1 อาคารเครื่องกล 1 ช้ัน 1-4 และลานโดยรอบอาคารเครื่องกล 1 

  4.4.2 อาคารเครื่องกล 2 ช้ัน 1-4 และลานโดยรอบอาคารเครื่องกล 2    

  4.4.3 ช้ัน M อาคาร 30 ปี และหอ้ง CNC ช้ัน G (เครื่องกลหนัก)  

 4.5 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ :พนักงานหญิง 2 คน พนักงานชาย 1 คน  

  4.5.1 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 1-3 และลานโดยรอบอาคารภาควิชาฯ 

  4.5.2 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคารใหม่) ช้ัน 1-3 และลานโดยรอบอาคารภาควิชาฯ

 4.6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม :พนักงานหญิง 1 คน  

  4.6.1 ช้ัน 1 เฉพาะห้องน้ าและลานโดยรอบอาคารภาควิชาฯ 

  4.6.2 ช้ัน 2-3     

 4.7. อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า :พนักงานหญิง 1 คน    

  ช้ัน 1-4 ทางเดินระเบียงราวบันได และลานโดยรอบอาคารภาควิชาฯ 

 4.8 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ( 40 ปี คณะฯ )และบริเวณลานน่ังอ่านหนังสือของ

อาคารส ารวจ :พนักงานหญิง 1 คน  

  4.8.1 ช้ัน 1 ทั้งช้ัน 

  4.8.2 ช้ัน 2 เฉพาะโถง,ห้องน้ า,หอ้งประชุม 

  4.8.3 ช้ัน 3 ยกเว้นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  4.8.4 ช้ัน 4 ทั้งช้ัน 

  4.8.5 บริเวณลานนั่งอ่านหนังสือของอาคารส ารวจ 

 4.9 อาคารวิศวรวมใจ,ศูนย์ IT Center,ห้องนอนเวรชาย,อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 :พนักงานหญิง 

1 คน  

  4.9.1 อาคารวิศวกรรมรวมใจช้ัน 1-2 

  4.9.2 หอ้งนอนเวรชาย 

  4.9.3 อาคารโรงอาหาร ช้ัน 2 รวมถึงบันใดทางขึ้น  

  4.9.4 บริเวณลานนั่งอ่านหนังสอืของอาคารส ารวจ 

  4.9.5 หอ้ง Spirit of Engineer  

  4.9.6 อาคาร 30 ปี ช้ัน G (เฉพาะโถงหน้าลิฟต์,ห้องน้ า,ห้องอยู่เวร) 

 9.10 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น และบรเิวณรอบอาคาร :พนักงานชาย 1 คน  
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หมายเหตุ ข้อ 4.9.4 โดยให้ถัวเฉลี่ยภาระงานในส่วนของพนักงานจากข้อ 4.1.2 และข้อ 4.8.5 

     ข้อ 4.9.5 โดยใหถ้ัวเฉลี่ยภาระงานในส่วนของพนักงานจากข้อ 4.1.2 

     ข้อ 4.9.6 โดยใหถ้ัวเฉลีย่ภาระงานในส่วนของพนักงานจากข้อ 4.1.1 
 

5. พื้นที่ท าความสะอาด 

  5.1 พื้นที่ส่วนกลางของอาคารทุกอาคาร ได้แก่ หอ้งเรียน หอ้งประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องพักอาจารย์ 

หอ้งส านักงาน หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งพักเจา้หนา้ที่ หอ้งบรรยาย หอ้งอเนกประสงค์ หอ้งน้ า เป็นต้น 

  5.2 พื้นที่ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร ได้แก่ บริเวณทางเดิน ดาดฟ้า ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 

โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ หอ้งโดยสารลิฟต์ บริเวณหนา้อาคาร เป็นต้น 

  5.3 ส่วนประกอบของอาคาร ได้แก่ สุขภัณฑ์ในห้องน้ า กระจก มู่ลี่ ลูกกรงราวบันได ประตู หน้าต่าง 

บันได ระเบียง ม้านั่ง ราวระเบียง เป็นต้น 

  5.4 ครุภัณฑ์ที่อยู่ ในพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ถังขยะ ตู้ท าน้ าเย็น โต๊ะ เก้าอี้  โทรศัพท์ โทรสาร 

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้เย็น เคาน์เตอร์ แจกัน พัดลมตั้งพื้น พัดลมติดเพดาน ตู้เก็บเอกสาร รวมทั้ง

เฟอร์นิเจอร ์และอื่นๆ 

  5.5 พืน้ที่อื่นๆ ที่ภาควิชา/หนว่ยงานก าหนด 
 

6. คุณสมบัติของพนักงานดูแลรักษาความสะอาด 

6.1 ผูร้ับจ้างตอ้งจัดพนักงานท าความสะอาดเข้ามาปฏิบัติงานในคณะฯ วันละไม่ต่ ากว่า 21 คนประจ า

แตล่ะอาคารตามพืน้ที่ที่ก าหนดไว้ 

6.2 ผู้รับจ้างตอ้งจัดท าแฟ้มประวัติของพนักงานท าความสะอาดแต่ละคน   และส่งให้คณะฯ   ก่อนเริ่ม

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ  (รูปถ่าย 2 รูป  ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และอื่นๆ 

ตามที่ผูว้่าจา้งต้องการ)โดยปฏิบัติงานใช้วิธีให้มีพนักงานส ารองไว้และในกรณีที่จะมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทน

ตัวบุคคล โดยใหแ้จ้งชื่อพนักงานท าความสะอาดพร้อมประวัตลิ่วงหน้า 1 วัน 

6.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานท าความสะอาดทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะ

แตง่กายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและตดิบัตรประจ าตัวพนักงานท าความสะอาดตลอดเวลา 

6.4 ผู้รับจ้างต้องก าชับไม่ให้พนักงานท าความสะอาดเข้าไปในพื้นที่ที่ตนเองไม่ได้รับผิดชอบ  หากมี

ทรัพย์สินสูญหาย  ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

6.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาให้มีผู้ควบคุมพนักงานท าความสะอาดเพื่อประสานกับคณะฯ อย่างน้อย        

1 คน และเข้ามาประสานงานอย่างนอ้ยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  

6.6 ผู้รับจ้างมีหน้าที่สอนงานและให้ความรู้แก่พนักงานท าความสะอาดให้มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน 
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6.7 พนักงานท าความสะอาดต้องแตง่กายสุภาพสะอาดเรียบร้อย 

6.8 พนักงานท าความสะอาดไม่น าเด็ก ญาตมิิตร หรอืสัตว์เลี้ยงมาด้วยในเวลาปฏิบัติงาน 

6.9 พนักงานท าความสะอาดต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความประพฤติดี มีกริยามารยาท วาจา

สุภาพ เรียบร้อย และไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่นและไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่างๆ เช่น หวีผม ตัด

เล็บ หลับ ฯลฯ ในสถานที่ปฏิบัติงาน 

6.10 พนักงานท าความสะอาดสามารถเรียกใช้บริการได้ทันทีทุกเวลาในวันเวลาท าการ 

6.11 ในการลาของพนักงานท าความสะอาดต้องแจ้งให้แก่ภาควิชาฯ/หน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อน       

1 วันท าการและต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดที่รูง้านมาทดแทน 

6.12 พนักงานท าความสะอาดที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาจะต้องมีสัญชาติไทยมีบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

ได้รับบัตรหรือหนังสือรับรองการท างานจากกรมแรงงานประจ าจังหวัดที่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน สามารถ         

พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยไดอย่างชัดเจน และพนักงานท าความสะอาดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย

แรงงานก าหนด 

6.13 ผู้รับจ้างจะต้องมีสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดทุกวันท าการ ตั้งแต่

เวลา 07.30-16.30 น. ซึ่งผูว้่าจา้งสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 

6.14 พนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้าง จะต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่คณะก าหนดไว้         

หากพนักงานท าความสะอาดคนใดประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้

ผูร้ับจ้างจัดส่งพนักงานท าความสะอาดคนใหม่มาแทน 
 

7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในท าความสะอาด ให้เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนีต้้องไม่น้อยกว่ารายการดังตอ่ไปนี ้

 7.1.1 เครื่องขัดพื้น พร้อมแปรงและแผน่ขัด 

 7.1.2 เครื่องขัดมันพืน้ พร้อมแปรงและแผน่ขัดมัน 

 7.1.3 เครื่องดูดฝุ่นพรอ้มอุปกรณ์ ซึ่งดูดได้ทั้งเปียกและแหง้ 

 7.1.4 เครื่องซักพรม 

 7.1.5 เครือ่งมอืเช็ดกระจก 

 7.1.6 ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้รีดน้ า(ไม้ถูพื้น ต้องมีอย่างน้อย 4 ชุด ส าหรับห้องน้ า(2 ชุด)และ

หอ้งส านักงาน(2 ชุด) เพื่อสลับใช้งานในแตล่ะวัน และต้องเปลี่ยนใหม่อย่างนอ้ย 3 เดือน/ครั้ง  

 7.1.7 ถังน้ า ขันน้ า สายยาง 

 7.1.8 ผา้เช็ดโต๊ะ (ไม่น้อยกว่า 3 ผนื/วัน และต้องเปลี่ยนใหม่อย่างนอ้ย 3 เดือน/ครั้ง) 

 7.1.9 บันไดชัก 3 ตอน ส าหรับเช็ดกระจกภายนอกอาคาร 

 7.1.10 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานท าความสะอาด 
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หมายเหตุ  ผา้ถูพืน้  ผ้าเช็ดโต๊ะ ให้ส่งมอบที่งานการเงนิการคลังและพัสดุทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง 

7.2 ผูร้ับจ้างตอ้งจัดหาน้ ายาที่มีคุณภาพดี หรอืมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ฉลาก

เขียว ไม่น้อยกว่ารายการดังตอ่ไปนี้ 

7.2.1 น้ ายาท าความสะอาดพืน้ 

7.2.2 น้ ายาเคลือบเงา 

7.2.3 น้ ายาเช็ดท าความสะอาดพืน้เซรามิค 

7.2.4 น้ ายาเช็ดท าความสะอาด ประจ าวัน  

7.2.5 น้ ายาเช็ดกระจก 

7.2.6 น้ ายาล้างสุขภัณฑแ์ละน้ ายาฆ่าเชือ้โรค 

7.2.7 น้ ายาซักพรม 

7.2.8 น้ ายากัดสนิม  ชนิดพิเศษ  ไม่มกีลิ่น  ไม่มีควัน 

7.2.9 น้ ายามอ๊บน้ ามัน น้ ามันดันฝุ่น 

7.2.10 น้ ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิง้ 

7.2.11 น้ ายาเช็ดเฟอร์นเิจอร์ 

7.2.12 แอลกอฮอล์ 70%   (ท าความสะอาดโทรศัพท์) 

7.2.13 สบู่เหลวล้างมอื พรอมขวดใสสบู หรอืกลองใสสบูเหลวชนดิกด โดยเป็นรูปแบบ

เดียวกันและมีบริการครอบคลุมทุกจุดล้างมือ 

7.2.14 น้ ายาเอกนกประสงค์ หรอืน้ ายาอื่นๆ ที่จ าเป็น 

7.3 ผูรั้บจา้งต้องจัดให้มีเครื่องดูดฝุ่น ชนิดดูดน้ าได้อย่างน้อย 1 เครื่อง ไว้ประจ าสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

ตลอดชว่งสัญญา โดยใหห้ัวหนา้พนักงานท าความสะอาดเป็นผู้ดูแลรักษา 

7.4 ผู้รับจ้างต้องท าแผนการส่งมอบน้ ายา และเครื่องมือเครื่องใช้ที่สิ้นเปลืองตามที่คณะฯ ก าหนด   

และแผนการเข้าตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานและการประสานงานกับคณะฯ 

7.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นต่อการช ารุด สูญหาย ของทรัพย์สินตามข้อ 3       

และ 4 

7.6 ผู้รับจางจะตองรับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหายในทรัพยสินของผู้วาจางอันเนื่องมาจากการ

กระท าของผูรับจางหรอืพนักงานของผูรับจ้าง   

7.7 กอนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง พนักงานท าความสะอาดจะตองแจงสภาพความช ารุดเสียหาย (ถามี) 

ของสถานที่และอุปกรณท าความสะอาดนั้นๆ ตอเจาหนาที่ควบคุมกอน มิฉะนั้น จะถือวาความช ารุดเสียหาย

เกิดจากการกระท าของพนักงานท าความสะอาดของผรูับจางซึ่งตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง 

 7.8 หามมิให้ผูรับจางเอางานทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งไปใหผูอื่นรับจางชวงต่ออีกทอดหนึ่งโดยไม่

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจาง และถึงแม้วาจะไดรับอนุญาตแลวก็ตาม ผูรับจางก็ยังตองรับผิดชอบที่ให   

ผูอื่นรับจางชวงนัน้ทุกประการ 
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 7.9 ถึงแม้ว่าจะมีการเลิกจางไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ก็ตามผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาเสียหาย และ    

คาจางที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผูวาจางตองจายใหผูรับจางรายใหม ตามก าหนดระยะเวลาที่เหลืออยูโดยจะท าการ

หักจากหลักประกันสัญญากอน หากไมพอผูรับจางจะตองช าระเพิ่มภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ไดรับแจงจาก         

ผูวาจาง 

 7.10 การปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดหากมีอุบัติเหตุหรือเหตุจากการกระท าใดๆ          

เกิดขึ้นกับพนักงานท าความสะอาดของผูรับจางในขณะปฏิบัติงานภายในคณะฯ ผูรับจางตองรับผิดชอบใน

บรรดาคารักษาพยาบาลคาสินไหมทดแทน หรือคาใชจายอื่นใดอันเนื่องจากกระท าของพนักงานท าความ

สะอาดของผูรับจางดวยและผูรับจางตองชดใช้ทดแทนทั้งสิ้น โดยใหหักเงินจากคาจางบริการเพื่อชดใชแทนได 
 

8. การปฏิบัติงาน 

8.1 พนักงานท าความสะอาดที่เข้าปฏิบัติงาน จะต้องท าการสแกนลายนิ้วมือบริเวณประตูทางเข้าตึก 

30 ปี ทุกครั้งในการเข้า-ออกหรอืลงช่ือในสมุดเข้า-ออกตามภาควิชา/หนว่ยงานก าหนด 

 8.2 เวลาปฏิบัติงาน 07.30-16.30 น. ตามวันและเวลาท างานของราชการ (ภาควิชาวิศวกรรม      

อุตสาหการ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ต้องมีพนักงานปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน เวลาปฏิบัติงาน         

07.00-16.00น.)  หรอืสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  8.3 ในกรณีที่คณะฯขอให้พนักงานมาท าความสะอาดนอกเหนือจากเวลาการปฏิบัติงานปกติให้  ผู้รับ

จ้างจัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานตามวัน เวลา และจ านวนพนักงานท าความสะอาด ตามที่คณะฯ 

ร้องขอไว้ โดยคณะฯ จะแจ้งล่วงหน้าและผูร้ับจ้างตอ้งรับผดิชอบค่าใช้จ่ายตามที่ร้องขอ 
 

9. ลักษณะงาน 

     9.1 การท าความสะอาดประจ าวัน ดังน้ี 

9.1.1 จัดโต๊ะเก้าอี้และลบกระดานในห้องเรียนห้องท างานให้พร้อมก่อนมีการเรียนการสอนและเริ่ม

ท างาน 

9.1.2 ปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุน่ตามซอกมุมตา่งๆ รวมทั้งอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอรส์ านักงาน 

9.1.3 ท าความสะอาดพื้น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ า การท าความสะอาดพื้นโดยการม๊อบ

ต้องใชผ้า้ม๊อบชุบน้ ายาเก็บฝุน่  

9.1.4 ท าความสะอาดบริเวณทางเดินที่มนี้ าขัง และแผ่นกันลื่นรวมทั้งตะไค้น้ า 

9.1.5 เก็บขยะ เทที่เขี่ยบุหรี่ภายในตัวอาคารและรอบตัวอาคารระยะห่างจาก ตัวอาคาร 2 เมตร 

9.1.6 ท าความสะอาดระเบียง ราวระเบียง ที่นั่งบริเวณระเบียง บันได ราวบันได ทางขึ้น-ลง สลัดฝุ่น

พรมเช็ดเท้า กระจกประตูหนา้ต่าง และส่วนอื่นที่สามารถเอือ้มถึงให้สะอาดเงางามอยู่เสมอ 
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9.1.7 ท าความสะอาดห้องน้ า และเครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดเงางามอยู่เสมอ จัดเตรียมสบู่ล้างมือใส่

น้ ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง(ช่วงเช้า-บ่าย) พร้อมใบตรวจสอบการเข้าท าความสะอาด

หอ้งน้ า 

9.1.8 เช็ดท าความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

9.1.9 ท าความสะอาดห้องโถงและที่นั่งพัก 

9.1.10 ท าความสะอาดแผ่นป้ายแสดงชื่อ หอ้งท างาน/ช้ันเอกสาร/แผ่นป้ายต่างๆ 

9.1.11 ท าความสะอาดหนา้หอ้งลฟิต์และภายในหอ้งลฟิต์ 

9.1.12 ท าความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า – ออก ใหส้ะอาดบ่อยๆ 

9.1.13 ท าความสะอาดทางเดินระหว่างอาคารภายนอกและพื้นถนนที่อยู่ภายในบริเวณให้สะอาด

อย่างสม่ าเสมอ 

9.1.14 ท าความสะอาดรอบๆอาคารด้านนอก อาทิเช่นกวาดเศษใบไม้ เก็บเศษขยะ  

9.1.15 ท าความสะอาดจานชาม ช้อนซ้อม แก้วน้ า แก้วกาแฟ และอื่นๆ 

9.1.16 พนักงานท าความสะอาดจะต้องเก็บขยะในห้องต่าง ๆ  โดยน ามาแยกเป็นขยะรีไซเคิล ให้ทาง

คณะตามโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย ส าหรับขยะเปียกและขยะอื่น ๆ  ที่ไม่สามารถน ามา           

รีไซเคิลได้ ให้รวบรวมน าไปทิง้ที่จุดทิ้งขยะของคณะ 

9.1.17 ช่วยงานอื่นๆ ของภาควิชา/หนว่ยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     9.2 การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ ดังน้ี 

9.2.1 ดูดฝุน่/เช็ดตามพืน้พรมและปัดหยากไย่ตามที่สูง 

9.2.2 ท าความสะอาดกระจกหน้าต่าง/บานประตู/ช่องรับแสง/ผ้าม่าน/มู่ลี่ 

9.2.3 ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอรส์ านักงานที่หุ้มด้วยหนัง ดว้ยน้ ายาท าความสะอาดเฟอร์นเิจอร์ 

9.2.4 ล้างขจัดคราบสนิมน้ า และสิ่งสกปรกฝังแน่นในหอ้งน้ า ดว้ยน้ ายาขจัดคราบสนิม 

9.2.5 เช็ดท าความสะอาดถังขยะทั้งหมดและป้ายชื่อสถานที่ 
 

     9.3 การท าความสะอาดประจ าเดือน ดังน้ี 

9.3.1 ท าความสะอาดกระจกในส่วนที่เอือ้มไม่ถึง และระเบียงรอบอาคาร 

9.3.2 ท าความสะอาดบริเวณหลังคาภายในตัวอาคาร(เฉพาะอาคารหอ้งสมุด) 

9.3.3 ท าความสะอาดบริเวณโดยรอบเครื่องปรับอากาศพัดลมตั้งโต๊ะเพดาน/(ผนัง)และโคมไฟต่างๆ 

9.3.4 ท าความสะอาดพืน้โดยการปั่นเงาพืน้ ในพืน้ที่ที่มนี้ ายาเคลือบเงา พร้อมเพิ่มน้ ายาเคลือบเงา

พืน้ที่สึกด้วยน้ ายาเคลือบเงาพืน้ 
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     9.4 การท าความสะอาดประจ า 6 เดือน ดังน้ี 

9.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการท าความสะอาดใหญ่ปีละ 2 ครั้ง ตามที่ภาควิชา/หน่วยงานก าหนด 

กรณีที่ท าความสะอาดในวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้

ว่าจา้งที่มาดูแลอาคารในวันดังกล่าว ตามอัตราของทางราชการเต็มจ านวน 

9.4.2 ล้าง เคลือบเงา และขัดพืน้ทุกแหง่ โดยการปั่นเงาและใช้น้ ายาตามความเหมาะสม 

9.4.3 เช็ดและดูดฝุน่ พร้อมทั้งท าความสะอาดม่านปรับแสงทุกแหง่ 

9.4.4 ขัดเงาบริเวณที่เป็นไม้และโลหะด้วยน้ ายาที่เหมาะสม 

9.4.5 ท าความสะอาดกระจกหน้าต่าง-ประตูทุกบาน รวมถึงบริเวณที่เป็นกระจกภายใน-นอกทั้งหมด 

9.4.6 ท าความสะอาดระเบียง ชายคา  กันสาด ดาดฟ้าและรอบเครื่องปรับอากาศ ให้สะอาด

ปราศจากมูลนก 

9.4.7 ท าความสะอาด แผงกันแดดรวมทั้งบริเวณที่เป็นกระจกภายนอกอาคารทั้งหมด 

9.4.8 ซักท าความสะอาดพรม 

9.4.9 เช็ดท าความสะอาดในส่วนที่ปกติเอื้อมไมถ่ึงให้สะอาดเรียบร้อย 

9.4.10 ท าความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ตามที่คณะฯก าหนด 

9.4.11 ก่อนเข้าท าความสะอาดต้องแจง้เจ้าหน้าที่ของคณะฯ ให้ทราบก่อนทุกครั้ง  

หมายเหตุ ในกรณีที่พบตะไคร่น้ า ให้ผูร้ับจ้างด าเนินการก าจัดทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 

10. มาตรฐาน การท าความสะอาด 

 10.1 การปัดกวาด  ดูดฝุ่นให้ปัดกวาด  หรอืดูดฝุน่  พืน้ที่ว่างตามช้ันอาคาร  ห้องโถง  ทางเดิน  บันได 

(จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร)  ให้สะอาดปราศจากเศษผง  ฝุ่นละอองและน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร      

ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด  เว้นแต่พื้นที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือ

เครื่องดูดฝุ่น  หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นเิจอร์หรอืเครื่องใช้ส านักงาน  เมื่อท าความสะอาดเสร็จแล้วให้จัดเข้า

ที่เดิมโดยระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พื้น  เฟอร์นิเจอร ์ หรอืเครื่องใช้ส านักงาน 

 10.2 การถูด้วยม๊อบหลังจากการท าความสะอาดตามข้อ (1) แล้ว  ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม๊อบ ชุบน้ า

บิด    หมาด ๆ  ม๊อบที่น ามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด  และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ  หาก

บริเวณใด   มีความสกปรกมาก  ให้ใช้น้ ายาขัดพื้น  หรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัด

รอยหรือต าหนติ่าง ๆ บนพืน้  ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้า ส าหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายา

ตามความเหมาะสมหลังจากเช็ดถูพื้นแล้ว  บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผง  ฝุ่นละออง  

และ ไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบก าแพง  ฝาผนัง  เฟอร์นิเจอร์   และเครื่องใช้ส านักงานและไม่มี

ความเสียหาย    ใด ๆ เกิดขึ้นจากการท างานดังกล่าว 
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 10.3 การลงน้ ายาขัดพื้น  เคลือบเงาพื้นการลงน้ ายาขัดพื้น  เคลือบเงาพื้น  ให้ท าหลังจากด าเนินการ

ตาม (1) และ (2) แล้ว  และการลงน้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระวังไม่ให้ฝาผนัง  หรือขอบก าแพง

เปรอะเปื้อนเป็นรอย  หรอืช ารุดเสียหาย   

 10.4 การขัดพื้นและขัดเงาให้ท าทันทีหลังจากลงน้ ายาขัดพื้น  หรือเคลือบเงาพื้น  ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง

พิจารณาเลือกใช้เครื่องใช ้ วัสดุ  และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น    โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  

หรอืต าหนใิด ๆ บนพืน้ 

 10.5 การลอกพื้น  และเคลือบพื้นด้วยน้ ายา การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ ายา  เพื่อให้ผิวพื้น

สะอาดปราศจากต าหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทานนั้น  ให้ผู้รับจ้างด าเนินงานตามความเหมาะสมกับ

วัสดุพืน้   

ทั้งนี้ เมื่อท าการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ ายา  ให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน            

(ที่เคลื่อนย้ายได้)    หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้ว  ให้ขัดพื้นให้สะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน

กลับเข้าที่เดิม 

 10.6 การท าความสะอาดพรมให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง  เศษขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนหน้าพรมให้สะอาด    

ในกรณีที่ท าการซักพรม  โดยการซักแห้งหรือวิธีการอื่นใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียความ

สวยงาม 

 10.7 การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์  และเครื่องใช้ส านักงานให้ปัดกวาด  เช็ดถู  เครื่องใช้ส านักงาน  

เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้เก็บเอกสาร  ฯลฯ  และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนังให้สะอาดปราศจาก

ฝุน่ละออง  หยากไย่  ใยแมงมุม  คราบสกปรก  และริว้รอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้า

ที่เดิม  เมื่องานเสร็จแลว้  โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ 

 10.8 การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดานให้ปัดกวาด  เช็ดถู  ดูดฝุ่น  ให้สะอาดปราศจากฝุ่น

ละออง  หยากไย่ ใยแมงมุม  คราบสกปรก  หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง  การท าความ

สะอาด  ในข้อนีใ้ห้รวมถึงประตูหนา้ต่าง  ขอบประตู  และผนังใต้หน้าต่างดว้ย  และใหร้ะมัดระวังเป็นพิเศษ 

 10.9 การท าความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกหรือบานเกล็ดทุกบานด้วยน้ ายาเช็ดกระจก  หรือล้าง

ด้วยน้ าสบู่อ่อน  แล้วล้างด้วยน้ าและเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก   ต าหนิ  หรือรอย

สัมผัส  และหา้มใชผ้งขัดในการท าความสะอาดกระจก 

 10.10 การท าความสะอาดม่านให้ดูแลรักษาความสะอาดม่านปรับแสง ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง  

หยากไย่  และคราบสกปรก  การท าความสะอาด  ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละออง

เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หากเป็นผ้าม่านที่ท าจากผ้า ให้ถอดผ้าม่านส่งซักทุก 3 เดือน และ

น ากลับมาติดตัง้ให้เรยีบร้อยเชน่เดิม 

 10.11 การท าความสะอาดพัดลมให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง  หยากไย่  และคราบสกปรก  

และให้ท าด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาท าความสะอาด  เมื่องานเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดย         

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ   
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 10.12 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ  ให้ดูแลรักษาให้เงางาม      

อยู่เสมอและไมม่ีคราบสนิมจับ 

 10.13 ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้ก าหนดรายละเอียดการท างานไว้  ให้ผู้รับจ้างด าเนินการท าความ

สะอาดตามสภาพของงานหรอืตามค าสั่งของผูว้่าจา้ง 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  

          1 ปี ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

12. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน  

          จ านวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด 

                    งวดที่๑ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕60 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

งวดที่ ๒ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ประจ าเดือนพฤศจกิายน ๒๕60 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                    งวดที่ ๓ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕60 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                    งวดที่ ๔ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕61 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                    งวดที่ ๕ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61 ให้แลว้เสร็จภายใน ๒8 วัน 

                    งวดที่ ๖ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนมนีาคม ๒๕61 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                    งวดที่ ๗ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนเมษายน ๒๕61 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                    งวดที่ ๘ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕61 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                    งวดที่ ๙ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนมถิุนายน ๒๕61 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                    งวดที่ ๑๐ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕61 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                    งวดที่ ๑๑ เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕61 ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                    งวดสุดท้าย เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
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13 วงเงนิในการจัดหา  

         13.1 เงินงบประมาณโครงการ ๒,400,000.๐๐ บาท 

         13.2 ราคากลาง ๒,400,๐๐๐.๐๐ บาท 

14. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  

           สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่สถานที่ติดต่องาน

การเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ ๐๕๓-942038 หรือ

จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  EmailAddress:redcat2525@hotmail.com ส า ธ า ร ณ ช น ที่ ต้ อ ง ก า ร

เสนอแนะ วิจารณ ์หรอืมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผูใ้ห้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรอืมีความเห็นด้วย 

ทั้งนี ้ภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์

เพื่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้น าข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 

           

    (ลงช่ือ)............................................................ประธานกรรมการ 

                   (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร) 

               รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

 

    (ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

            (นางพรรณี โศจิธรรมพร) 

                         เลขานุการคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

    (ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

           (นางอัจฉราวรรณ อนิทรส) 

                      หัวหนา้งานบริหารทั่วไป 

 

    (ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

               (นางวราลี ช่างย้อม) 

     หัวหนา้งานการเงินการคลังและพัสดุ 
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    (ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

               (นายสุทัศน ์ขันเลข) 

             หัวหน้างานบริการการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

    (ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

                (นายนุกุล บัวค าปัน) 

 

    (ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

             (นางสาวอนัญญา ลัทธิกุล) 

 

    (ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

               (นายวุฒินันท์ อินทยศ) 

 

(ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

             (นางสาวกฤษณา จติรอมร) 

 

(ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

               (นางปัฐมกานต์ ระเบ็ง) 

 

    (ลงช่ือ)............................................................กรรมการ 

             (นางวิภาวรรณ  มีปัญญา) 

 

(ลงช่ือ)............................................................กรรมการและเลขานุการ 

             (นายมานูญ ดอกพร้าว) 

 


