
 
ขอบเขตรายละเอียดของงาน (Terms of Reference: TOR)   

จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ และอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์ ดังนั้นเพ่ือให้อาคารมีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้ในการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , อาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์    มีความสะอาด 
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก 
 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
     3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล
ของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     3.3 ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันที่ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
     3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
ค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา
ตามท่ี กวพ. ก าหนด 
     3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
     3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่ายงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ยน ในระบบ อิ เล็ กท รอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
4. จ านวนพนักงานท าความสะอาด 5 คน   

4.1 ประจ าที่ตึกคณะสังคมวิทยาฯ ศูนย์รังสิต 2 คน 
4.2 ประจ าที่อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2 คน 
4.3 ประจ าที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์ 1 คน 

 
5. ขอบเขตของงานบริการ  



 
 

วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 07.00 – 17.00 น.  (หยุดวันหยดุนักขัตฤกษ์) พนักงานต้องลงเวลาท างานตาม
ระบบลงเวลาของทางคณะฯ 
 
6. การปฏิบัติงานประจ าวัน  

ก. บริเวณอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และลาน
อเนกประสงค์ (50 ปี) จ านวนพนักงาน 2 คน  ปฏิบัติงานดังนี้ 
บริเวณชั้น 1 
1.  ดูแลท าความสะอาดกวาดพ้ืน ม๊อบพ้ืน ดันฝุ่น ทุกวัน 
2.  ท าความสะอาดโต๊ะ ตู้ ชั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จับประตู และเช็ดกระจกภายในอาคาร บริเวณประตูทางเข้า - 

ออก และหน้าต่าง ทุกวัน 
3. ดูแลท าความสะอาดห้องน้ า และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ า รวมทั้งกลิ่นต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ 

ตามเวลาที่ก าหนด ทุกวัน 
4.  ท าความสะอาดเก็บขยะทั้งหมด ตามห้องต่าง ๆ รวบรวมไปทิ้ง หลัง เวลา 17.00 น. ของทุกวัน 
5.  ใส่กระดาษช าระตามจุดต่าง ๆ ทุกครั้งที่หมด 
6.  รายงานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
7.  บริการดูแลรดน้ าต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้และท าความสะอาดบริเวณโดยรอบและลานอเนกประสงค์(50ปี) 
8.  จัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ณ ลานอเนกประสงค์(50ปี) รวมไป

ถึงการท าความสะอาดหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของคณะฯ ทุกครั้ง 
9.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
บริเวณชั้น 2 
1.  ดูแลท าความสะอาดกวาดพ้ืน ม๊อบพ้ืน ดันฝุ่น พ้ืนที่ภายในห้องต่าง ๆ และทางเดินส่วนกลาง ทุกวัน 
2.  ท าความสะอาดโต๊ะ ตู้ ชั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จับประตู ของทุกห้อง และเช็ดกระจกภายในอาคารบริเวณ

ประตูทาง เข้า - ออก และหน้าต่าง ทุกวัน 
3. ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าชาย-หญิง และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ า รวมทั้งกลิ่นต่างๆ ที่ไม่พึง

ประสงค์  ตามเวลาที่ก าหนด ทุกวัน 
4. ท าความสะอาดเก็บขยะทั้งหมด ตามโต๊ะเจ้าหน้าที่ โต๊ะอาจารย์ และในห้องต่าง ๆ รวบรวมไปทิ้ง หลัง  

เวลา 17.00 น. ของทุกวัน 
5.  ใส่กระดาษช าระตามจุดต่าง ๆ ทุกครั้งที่หมด 
6.  รายงานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
7.  จัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมรวมไปถึงการท าความสะอาดห้องประชุมหลังการใช้

งานทุกครั้ง 
8. ดูแลความเรียบร้อยเปิด-ปิดประตูส านักงานและประตูหนีไฟ 
9. ท าความสะอาดโดยหาเครื่องดูดฝุ่นมาท าความสะอาดพรมปูพื้นในห้องคณบดีเดือนละ 2 ครั้ง 
10. รับ-ส่งเอกสารระหว่างส านักงานคณะฯ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
11. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
บริเวณชั้น 3 
1.  ดูแลท าความสะอาดกวาดพ้ืน ม๊อบพ้ืน ดันฝุ่น พ้ืนที่ภายในห้องต่าง ๆ และทางเดินส่วนกลาง ทุกวัน 
2.  ท าความสะอาดโต๊ะ ตู้ ชั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จับประตู ของทุกห้อง และเช็ดกระจกภายในอาคารบริเวณ

ประตูทาง เข้า - ออก และหน้าต่าง ทุกวัน 
3. เปิด – ปิดห้องต่างๆ พร้อมทั้งเปิด-ปิดโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องได้ ตามตารางการใช้ห้องต่างๆ 



 
 

4.  ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องประชุม ห้องต่างๆ หลังการใช้งานหรือการสอนทุกครั้ง/คาบสอน ลบกระดาน
ไวท์บอร์ดหลังจากเลิกเรียนในทุกคาบการสอน และเก็บอุปกรณ์กวาดพ้ืนห้องเรียนให้สะอาดหลังจากเลิกเรียนทุก
คาบ 

5. ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าชาย-หญิง และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ ารวมทั้งกลิ่นต่างๆ ที่ไม่พึง
ประสงค ์ตามเวลาที่ก าหนด ทุกวัน 

6.  ท าความสะอาดเก็บขยะทั้งหมด ตามโต๊ะในห้องต่าง ๆ รวบรวมไปทิ้ง หลังเวลา 17.00 น. ของทุกวัน 
7.  ใส่กระดาษช าระตามจุดต่าง ๆ ทุกครั้งที่หมด 
8.  รายงานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
9.  จัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม/กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ 
10.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
บริเวณชั้น 4  
1.  ดูแลท าความสะอาดกวาดพ้ืน ม๊อบพ้ืน ดันฝุ่น พ้ืนที่ภายในห้องต่าง ๆ และทางเดินส่วนกลาง ทุกวัน 
2.  ท าความสะอาดโต๊ะ ตู้ ชั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จับประตู ของทุกห้อง และเช็ดกระจกภายในอาคารบริเวณ

ประตูทาง เข้า - ออก และหน้าต่าง ทุกวัน 
3. เปิด – ปิดห้องเรียน พร้อมทั้งเปิด-ปิดโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องได้ ตามตารางการใช้ห้องเรียน 
4.  ท าความสะอาดห้องเรียน ลบกระดานไวท์บอร์ดหลังจากเลิกเรียนในทุกคาบการสอน และเก็บอุปกรณ์และ

กวาดพื้นห้องเรียนให้สะอาดหลังจากเลิกเรียนทุกคาบ 
5. ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าชาย-หญิง และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ า รวมทั้งกลิ่นต่างๆ ที่ไม่พึง

ประสงคต์ามเวลาที่ก าหนด ทุกวัน 
6.  ท าความสะอาดเก็บขยะทั้งหมด ตามโต๊ะในห้องต่าง ๆ รวบรวมไปทิ้ง หลังเวลา 17.00 น. ของทุกวัน 
7.  ใส่กระดาษช าระตามจุดต่าง ๆ ทุกครั้งที่หมด 
8.  รายงานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
9.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
บริเวณชั้น 5,6,7 
1.  ดูแลท าความสะอาดกวาดพ้ืน ม๊อบพ้ืน ดันฝุ่น พ้ืนที่ภายในห้องต่าง ๆ และทางเดินส่วนกลาง ทุกวัน 
2.  ท าความสะอาดโต๊ะ ตู้ ชั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จับประตู ของทุกห้อง และเช็ดกระจกภายในอาคารบริเวณ

ประตูทาง เข้า - ออก และหน้าต่าง ทุกวัน 
3.  ท าความสะอาดเก็บขยะทั้งหมด ตามโต๊ะในห้องต่าง ๆ รวบรวมไปทิ้ง หลังเวลา 17.00 น. ของทุกวัน 
4.  ใส่กระดาษช าระตามจุดต่าง ๆ ทุกครั้งที่หมด 
5.  รายงานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
6.  ดูแลรดน้ าต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ และท าความสะอาดบริเวณโดยรอบลาน 55 ปีคณะฯ ชั้น 5 
7.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ข. บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(อาคารจัดแสดง,อาคารส านักงาน) และอาคาร
พิพิธภัณฑ์ฯ ส่วนต่อขยาย พนักงาน 2 คน ปฏิบัติงานดังนี้ 
1.  ดูแลท าความสะอาดกวาดพ้ืน ม๊อบพ้ืน ดันฝุ่น พ้ืนที่ภายในห้องต่าง ๆ และทางเดินส่วนกลาง ทุกวัน 
2.  ท าความสะอาดโต๊ะ ตู้ ชั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ของทุกห้อง และเช็ดกระจกภายในอาคารบริเวณประตูทาง เข้า - 

ออก และหน้าต่าง ทุกวัน 
3.  ท าความสะอาดห้องเรียน ลบกระดานไวท์บอร์ดหลังจากเลิกเรียนในทุกคาบการสอน เก็บอุปกรณแ์ละกวาด

พ้ืนห้องเรียนให้สะอาดหลังจากเลิกเรียนทุกคาบ 



 
 

4.  ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าชาย-หญิง,ห้องน้ าผู้พิการ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ า ตามเวลาที่
ก าหนดทุกวัน 

5.  ท าความสะอาดเก็บขยะทั้งหมด ตามโต๊ะในห้องต่าง ๆ รวบรวมไปทิ้ง หลังเวลา 17.00 น. ของทุกวัน 
6.  ใส่กระดาษช าระตามจุดต่าง ๆ ทุกครัง้ที่หมด 
7.  รายงานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
8.  เปิด-ปดิ  และดูแลความเรียบร้อยของเครื่องโสตทัศนูปกรณ์  ห้อง Auditorium 1 และ 2 
9.  ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 
10. จัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมและห้องเรียน  รวมถึงกิจกรรมต่างๆ  ของพิพิธภัณฑ์ฯ 
11. รับ-ส่งเอกสารระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯ  กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
12. ปฏิบัติงานในส่วนของการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
ค. บริเวณอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์ จ านวน 1 คน ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ประจ าที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ 2 อาคาร ได้แก่ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ชั้น 1 และ ชั้น 4 และส านักงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3  
มธ. ท่าพระจันทร ์

1. การปฏิบัติงานประจ าวัน พื้นที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ชั้น 4 และ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์ (เวลา 10.00-16.00 น.) 

1.1   ดูแลท าความสะอาดกวาดพื้น ม๊อบพื้น ดันฝุ่น โดยแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.1.1 ทางเดินหน้าลิฟท์และบันได ชั้น 4 และ ระเบียงหินขัดหน้าห้องน้ า กวาดพ้ืนและม๊อบพื้น ทุกวัน 
1.1.2 ห้องพักอาจารย์ ห้องส านักงาน ห้องประชุมเล็ก ห้องครัว โถงทางเดินภายในชั้น 4 และ ห้อง

อเนกประสงค์ ชั้น 1 กวาดพ้ืน ม๊อบพ้ืนหรือดันฝุ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ ง โดยสามารถแบ่งงานเป็นส่วน ท า
สลับกันไปในแต่ละวันได้ตามความเหมาะสม 

1.1.3 ห้องประชุมใหญ่ เมื่อทราบตารางการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมของคณะฯ ให้ท าความสะอาด โต๊ะ 
เก้าอ้ี ก่อนวันจัดงาน และท าความสะอาดม๊อบหรือดันฝุ่นหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นหากไม่มีการจัดกิจกรรมเป็น
เวลานาน ให้ท าความสะอาดพ้ืนห้องอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง 

1.2.  ท าความสะอาดโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ เก้าอ้ี โซฟา ที่นั่งระเบียงหิน อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน อุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1.3.ให้เช็ดที่จับเปิด-ปิดบานประตูเข้าออกทุกบาน ทุกวัน 

1.3.  ท าความสะอาดที่จับเปิด-ปิดบานประตูเข้าออกหลักของชั้น 4 และห้องอเนกประสงค์ชั้น1 ทุกวัน 
1.4.  ท าความสะอาดกระจกภายในอาคารและหน้าต่างห้อง ชั้น 4 รวมถึงกระจกด้านหน้าห้องอเนกประสงค์ชั้น 

1 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
1.5.  ท าความสะอาดห้องน้ า และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องน้ าชั้น 4 ทั้ง 3 จุด รวมทั้งดูแลเรื่องกลิ่นที่ไม่

พึงประสงค์ ดูแลเรื่องกระดาษช าระ (หากเป็นช่วงที่คณะฯ ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ให้ล้างห้องน้ าอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง ส่วนความสะอาดประจ าวันให้ดูแลตามที่เห็นเหมาะสม ยกเว้นวันที่มีการจัดกิจกรรมให้ท าความสะอาด
หลังเสร็จกิจกรรมหรือในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น) 

1.6.  ดูแลเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะต่างๆ และรวบรวมไปทิ้งในเวลาที่เหมาะสม 
1.7.  รายงานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช ารุดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
1.8.  ดูแลรดน้ าต้นไม้กระถางบริเวณระเบียงชั้น 4 และรอบป้ายคณะฯ บริเวณ ชั้น 1 สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
1.9.  ช่วยจัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงท าความสะอาดหลัง

เสร็จสิ้นกิจกรรมของคณะฯ ทุกครั้ง 
1.10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



 
 

2. พื้นที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ณ อาคารเอนกประสงค์ 3 ช้ัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์ (เวลา 
7.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น.) 

2.1  ดูแลท าความสะอาดกวาดพ้ืน ม๊อบพ้ืน ดันฝุ่น พ้ืนที่ในส านักงานฯ ทุกวัน 
2.2 ท าความสะอาดโต๊ะ ตู้ ชั้น อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องบรรยายและห้องอ่านหนังสือ ทุกวัน กรณีห้องพักอาจารย์

และห้องอ่ืนๆ ให้ท าความสะอาดสัปดาห์ละ 2 วัน 
2.3 เช็ดกระจกประตูทางเข้า-ออกส านักงาน และท าความสะอาดที่จับเปิด-ปิดบานประตูเข้าออกทุกบานทุกวัน 
2.4 เก็บขยะทั้งหมดตามห้องทุกห้องในพ้ืนที่ส านักงานรวบรวมไปทิ้งหลังเวลา 17.00 น. ของทุกวัน 
2.5 รายงานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
2.6  ช่วยจัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมไปถึงการท าความสะอาด

พ้ืนที่หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของคณะฯ ทุกครั้ง  
2.7  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
7. การปฏิบัติงานประจ าเดือน 

1. ท าความสะอาดปัดหยากไย่ภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด 
2. ท าความสะอาดม่านปรับแสงตามห้องต่างๆ และเช็ดกระจกภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

 

8. การปฏิบัติงานประจ าปี (ล้างใหญ่ปีละ 1 ครั้ง) 
ท าความสะอาดขัดล้างพ้ืน ลอกแว๊กซ์ ลงแว๊กซ์พ้ืนที่ส่วนกลาง และภายในห้องต่าง ๆ ของอาคารทั้งหมด 

โดยให้เจ้าหน้าที่  ที่ดูแลประจ าแต่ละชั้นมาดูแลความเรียบร้อยด้วย  และบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
เจ้าหน้าที่ ที่มาดูแลความเรียบร้อย  
 

9.  แม่บ้านต้องเป็นพนักงานประจ า และต้องปฏิบัติงานด้วยตนเอง ซึ่งต้องลงเวลาเมื่อเริ่มปฏิบัติงานและเลิกงาน ด้วย
ตนเองทุกครั้ง และต้องท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เข้มแข็ง ตั้งใจ และมีน้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์  และ
เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ หากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถท างานได้ บริษัทผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแม่บ้านที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 10 มาปฏิบัติงานแทน โดยบริษัทต้องแจ้งและรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะฯ หรือผู้แทนของคณะฯ  
ทราบทุกครั้งที่มีเหตุจ าเป็นดังกล่าว หากบริษัทผู้รับจ้างไม่จัดหาแม่บ้านตามสัญญาให้แก่คณะฯ บริษัทผู้รับจ้างยินยอม
ให้คณะฯ  ปรับ งดจ่ายค่าแรงเป็นรายวันในอัตราวันละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาท)  ต่อแม่บ้านหนึ่งคน/วัน 
 

10. กรณีแม่บ้านประจ าไม่สามารถมาปฏิบัติงาน 
1. แม่บ้านที่มาแทนแม่บ้านประจ าต้องรู้ขอบเขตงานก่อนมาปฏิบัติงานทุกครั้ง 
2. แม่บ้านที่มาแทนต้องสามารถท างานได้เท่ากับหรือดีกว่าแม่บ้านประจ า 

 

11. ระยะเวลาการจ้างเหมาท าความสะอาด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมี
เงื่อนไขการช าระเงิน เป็นงวด ๆ ละ 1 เดือน หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับแล้ว 
 

12. บริษัทผู้รับจ้างจะต้องรับฟังค าวินิจฉัย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้แม่บ้าน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการจ้างเหมาท าความสะอาดตามสัญญา 
 

13. เมื่อบริษัทผู้รับจ้างได้รับแจ้งข้อบกพร่องจากหัวหน้างานบริหารและธุรการหรือคณะกรรมการตรวจรับ 
ให้บริษัทผู้รับจ้างรีบด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้งแจ้งผลการปรับปรุงให้คณะฯ ทราบภายใน 5 วันท าการ 
หากปัญหาดังกล่าวยังไม่แก้ไข  คณะฯ สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
 

14. ระยะเวลาการส่งมอบงาน    



 
 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะจ่ายเงินเป็นรายงวด ๆ ละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
 

15. วงเงินในการจัดหา 
จ านวนเงินทั้งสิ้น  700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
 

รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน ต้องมีคุณภาพ และให้มีเพียงพอต่อการใช้งานของสถานที่ต่าง  ๆ  หาก 

คณะฯ ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งจากพนักงานว่าวัสดุมีไม่เพียงพอ หรือไม่มีคุณภาพ จะต้องรีบจัดหาหรือเปลี่ยนให้
โดยเร็วภายในก าหนด 3 วันท าการ 
อุปกรณ์ที่บริษัทต้องจัดหา 
1. ถังบีบม๊อบ   
2. ไม้ม๊อบถูพ้ืน    
3. ผ้าม๊อบ 
4. ไม้ดันฝุ่น   
5. ผ้าดันฝุ่น   
6. ไม้กวาดอ่อน 
7. ไม้กวาดหยากไย่   
8. ไม้กวาดด้ามมะพร้าว   
9. ที่ตักโกยขยะ 

10. ไม้ขนไก่ 
11. เครื่องดูดฝุ่น  
12. ชุดเครื่องมือรีดกระจก  
13. ขวดสเปรย์ 
14.  ผ้าปิดปาก  
15. ถุงมือสีส้ม  
16. ถุงด าใส่ขยะขนาดต่าง ๆ 
17. ถังใส่ขยะมีฝาปิดในห้องน้ า   
18. ถังใส่ขยะใต้อ่างล้างมือ  

19. ผ้าดิบ ผ้าขนหนู ผ้าลากน้ า 
20. ผ้าเช็ดเท้าหน้าตึก 
21. แปรงล้างห้องน้ า 
22. สก็อตไบรท์ล้างห้องน้ า  
23. เครื่องขัดล้าง 
24. แผ่นขัดล้าง 
25. ไม้ปั๊มโถส้วม 
26. ป้ายเตือนขณะปฏิบัติงานต่าง ๆ 

 
วัสดุสิ้นเปลืองท่ีบริษัทต้องจัดหา 
1. น้ ายาเช็ดกระจก  
2. น้ ายาดันฝุ่น  
3. น้ ายาเคลือบเงา 
4. น้ ายาม๊อบพ้ืนประจ าวัน   
5. น้ ายาขจัดคราบสนิมน้ า  
6. สบู่เหลวล้างมือ  

7. น้ ายาครีมอเนกประสงค์  
8. น้ ายา ดี ซี  
9. น้ ายาลอกพ้ืน   
10.น้ ายาฆ่าเชื้อ น้ ายาดับกลิ่น ก้อนดับกลิ่น  หรือวัสดุ 
     ตามความจ าเป็นอ่ืนๆ          
11.กระดาษช าระ       

  
เอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญา 
     1. การสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติงาน  ทางคณะฯ ได้ตกลงกับบริษัทฯ ผู้รับจ้างว่าต้องให้พนักงานลงเวลา
ปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา  07.00 – 16.30 น.  วันเสาร์เวลา  08.30 – 15.30 น.  โดยแนบใบสแกน
ลายนิ้วมือเพ่ือเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดตามระเบียบในสัญญา 
     2. กรณีพนักงานลา บริษัทฯ ต้องหาพนักงานมาปฏิบัติงานแทน ตามระเบียบในสัญญา 
     3. หากในปีงบประมาณ 2565 ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง
คณะฯ สามารถท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ผู้รับจ้าง อนุญาตให้พนักงานสลับวันในการมาปฏิบัติงาน
ได้ ตามช่วงระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด โดยพนักงานยังคงได้รับเงินค่าจ้างเต็มจ านวน และไม่อนุญาตให้พนักงานไป
ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานอื่น ที่นอกเหนือสัญญาโดยเด็ดขาด 


