เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แผ่นที่ 1 ของ 52 แผ่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
ส่วนที่ 1
จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ 2560
(ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
………………………………………………………….
1. ความเป็นมา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดอัตรากาลังของบุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะตาแหน่งลูกจ้างประจา
ส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทาให้มีอัตราลูกจ้างประจาที่มี
หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ซึง่ มีอยู่จานวนค่อนข้างจากัดและมีจานวนลดน้อยลงประกอบกับพื้นที่อาคารที่
ทาการของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้น ทาให้การดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามา
ดาเนินการดูแลรักษาความความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดาเนินการดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
3.6 ผู้เสนอราคาต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นเสนอราคา
3.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการรับจ้างดูแลทาความสะอาดอาคารสถานที่ โดยต้องเป็นผลงานที่เป็น
คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานตามกฎหมายว่า ด้ ว ยระเบี ย บบริห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือที่ผ่านมาไม่เกิน 3 ปี ในสัญญาเดียวกันเป็นวงเงินค่าจ้างไม่น้อยกว่า 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นสาเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงาน โดยยื่นมาในวันเสนอราคา

แผ่นที่ 2 ของ 52 แผ่น

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557)
3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.11 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. รายละเอียดการจัดจ้าง
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ 2560
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดจ้างให้แล้วเสร็จพร้อมทาสัญญาภายในเดือนกันยายน 2559
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดจ้างตามความเหมาะสมก่อนลงนามใน
สัญญา ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจ้างต่อไปผู้รับจ้างยินดีที่จะรับจ้างโดยคิดราคา
ตามที่ได้เสนอไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันครบกาหนดตามสัญญา
7. วงเงินในการจัดจ้าง จานวน 11,087,200 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ
ประชาชนผูส้ นใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (Terms
of Reference: TOR) เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ ด่ ว นพิ เศษ (EMS) ส่ งไปที่ ก องพั ส ดุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 3560 , 02 503 – 2598 หรือทาง e-mail :pm.proffice@stou.ac.th
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
-------------------------------------------------------

แผ่นที่ 3 ของ 52 แผ่น

ส่วนที่ 2
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ 2560
1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพรับจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ โดย
จะต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นเสนอราคา
1.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการรับจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ โดยต้องเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่กฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือผ่านมาไม่เกิน 3 ปี ในสัญญาเดียวกันเป็นวงเงินค่าจ้างไม่
น้อยกว่า 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นสาเนาสัญญาและ
หนังสือรับรองผลงาน โดยยื่นมาในวันเสนอราคา
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาทุกพื้นที่และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวมเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
2.2 ราคาที่เสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
2.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
3.2 ราคาที่เสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
3.3 ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว ดังนี้
3.3.1 น้ายาทาความสะอาดพื้นต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมี
ที่มสี ารอันตราย
3.3.2 รายชื่อของสารเคมีอันตรายที่ห้ามใช้ในการทาความสะอาด ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อของสารเคมีอันตรายที่ห้ามใช้ในการทาความสะอาด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อของสารเคมีอันตราย
ที่ห้ามใช้ในการทาความสะอาด
Phosphonates
Nitrilotriacetic Acid (NTA)
Cyclohexanone
Hexane
Methanol
i-Butanol
n-Butanol

ลาดับ
19
20
21
22
23
24
25

รายชื่อของสารเคมีอันตราย
ที่ห้ามใช้ในการทาความสะอาด
Halogented Organic Solvents
Alkylphenol
Dimethylsilicon Copolymers
Fatty Acid Salts of Di/Triethanolamine
Branched Carboxylic Acids and Alcohols
Quaternary Protein Hydrolysate
PEG Esters of Branched Carboxylic Acids

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

t-Butanol
Dearomatised White Spirit, D 100
Dearomatised White spirit, D 70
Cyclohexanol
Decane
Heptane
i-Paraffins
Methyl Isobutyl Ketone, MIBK
Higher Aromates เช่น Mesitylene
Chlorinated Hydrocarbons
Toluene

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Sulfuric Acid
Sulphonic Acid
ฟอสเฟต เกลือโซเดียม และเกลือโปตัสเซียม เกิน 0.5% ของน้าหนักทั้งหมดของฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์
ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เกินร้อยละ 0.2
สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/l
ตะกั่ว (lead) เกิน 0.5 mg/l
แคดเมียม (cadmium) เกิน 0.1 mg/l
โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/l
ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/l
ซีลีเนียม (selenium) เกิน 0.5 mg/l
นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/l

ที่มา จากคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก จ รายชื่อสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารทาความสะอาด

1. ข้อกาหนดเกี่ยวกับสัญญา
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ประจาสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ประจาเดือนและทุก 4 เดือน
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย
1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทาบัญชีรายชื่อพนักงานทาความสะอาดที่มาปฏิบัติงานประจาวัน จาแนกตามพื้นที่
ที่กาหนดโดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
1.4 การปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานในวันทาการของ
มหาวิทยาลัย และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
1.5 การปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดที่ประจาอยู่งานการประชุม กองกลาง ให้ปฏิบัติงานใน
วันทาการของมหาวิทยาลัย และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.30 น.
1.6 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทาความสะอาดมาปฏบัติงานดูแลทาความสะอาดในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะกาหนดจุดพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาระงานและจานวนพนักงานทาความ
สะอาดที่จะปฏิบัติงานในภายหลัง
1.7 คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานและพนักงานทาความสะอาด ดังนี้
1.7.1 พนักงานทาความสะอาดทุกคนต้องมีร่างกายสุขภาพแข็งแรง ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.7.2 พนักงานทาความสะอาดต้องเป็นสัญชาติไทย และต้องจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เป็นขั้นต่า เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างและต้องผ่านการคัดเลือกจากผู้ว่าจ้างและ
จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย
1.7.3 พนักงานทาความสะอาดต้องมีความรู้ ความสามารถ ความชานาญและเป็นผู้ให้บริการที่ดี
ในงานดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี โดยผู้รับจ้างต้องลงนามรับรองในหนังสือของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกราย
1.7.4 พนักงานทาความสะอาดทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยแต่งเครื่องแบบพนักงานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันและติดบัตรประจาตัวระหว่างปฎิบัติงาน

แผ่นที่ 5 ของ 52 แผ่น

1.8 พนักงานทีผ่ ู้รับจ้างส่งมาต้องมีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความใส่ใจในงานที่รับผิดชอบและ
ผ่านการฝึกอบรมจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติของพนักงานทาความ
สะอาดว่ามีความประพฤติดี
1.9 ห้ามผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานและพนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้างโดยพลการอย่าง
เด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย
1.10 หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าพนักงานทาความสะอาดผู้ใดไม่เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่ เมื่อได้
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว และผู้รับจ้างเห็นว่ามีเหตุผลสมควรต้องดาเนินการแก้ไข หรือ
เปลี่ยนตัวพนักงานทาความสะอาดใหม่ที่มีความเหมาะสมให้มหาวิทยาลัย ภายใน 24 ชั่วโมง
1.11 ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานทาความสะอาดสารองเพื่อปฏิบัติงานแทนเกิน 3 วันทาการ
เป็นเด็ดขาด
1.12 พนักงานทาความสะอาดต้องประจาพื้นที่ตลอดเวลา ในกรณีที่พนักงานทาความสะอาดลาหยุด
งาน (ลากิจ หรือพักผ่อน) หรือลาออก ผู้รับจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 3 วันทาการ โดยผู้รับ
จ้างจะต้องจัดหาพนักงานทาความสะอาดมาทางานแทนโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
1.13 ในกรณีที่พนักงานทาความสะอาดลาป่วย ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานทาความสะอาดเข้ามา
ปฏิบัติงานแทนภายในเวลา 08.30 น. และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยโดยทันที ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานทาความสะอาดเข้ามา
ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผู้รับจ้าง
ในอัตราค่าเสียหายเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
1.14 มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบ ควบคุม สั่งการ พนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้างได้ตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็น
1.15 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างที่มาทางานกับมหาวิทยาลัยฯ
เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฏหมายแรงงาน ไดยไม่เรียกร้องจากมหาวิทยาลัย
1.16 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาป้ายชื่อแสดงตนพร้อมรูปถ่ายของพนักงานทาความสะอาดติดประจาพื้นที่
ปฎิบัติงานและรูปแบบของป้ายชื่อให้ผู้รับจ้างนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจาณา
ก่อน
1.17 พนักงานทาความสะอาดต้องกวาดใบไม้บนดาดฟ้าอาคารทุก 4 เดือน
1.18 ในกรณีพื้นที่ทาความสะอาดมีการปรับปรุงอาคารมหาวิทยาลัยสามารถโยกย้ายพนักงานไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.19 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องแบบพนักงานและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีคุณภาพดี
สาหรับใช้ทาความสะอาดประจาที่อาคารทุกอาคาร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น

แผ่นที่ 6 ของ 52 แผ่น

2. การเบิก – คืนกุญแจอาคาร และสานักงาน
ผู้รับจ้างต้องควบคุมพนักงานทาความสะอาดให้ปฎิบัติหน้าที่เบิก – คืนกุญแจอาคาร และ
สานักงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้รับจ้างต้องรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดพร้อมให้
จัดส่งรายชื่อหัวหน้าฯ และพนักงานทาความสะอาดให้คณะกรรมการทราบด้วย
3. ระยะเวลาดาเนินการจ้าง : ประจาปีงบประมาณ 2560
4. การเบิกจ่ายเงิน และการปรับ
4.1 จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน
4.2 ค่าปรับคิดเป็นรายเดือน
5. ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญาจ้างฉบับนี้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดจ้างตามความเหมาะสมก่อนลงนามใน
สัญญาในกรณีที่สิ้นสุดสัญญา หากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประสงค์จะจ้างต่อไปผู้รับจ้างยินดีที่จะรับจ้าง
โดยคิดราคาตามที่ได้เสนอไว้ในสัญญา ทั้งนี้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันครบกาหนดตามสัญญา
6. ขอบเขตและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการ
6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานในขอบเขตพื้นทีด่ ูแลรักษาความสะอาดอาคารที่
ทาการมหาวิทยาลัย ส่วนที่เป็นอาคาร ชั้นดาดฟ้า ทางเดิน บันได ระเบียง และพื้นที่โดยรอบ
ภายนอก สานักงานทั้งภายใน - ภายนอกรวมถึงกาฝากที่อยู่บนอาคาร ประกอบด้วย
6.1.1 อาคารบริหาร หน่วยงานและพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อ
ย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 486 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- กองกลาง
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
บริหาร

ชั้น
2

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
4. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาที่ ชั้น 1
5. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริหาร ชั้น 2
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน พื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 7 ของ 52 แผ่น

6.1.2 อาคารบริหาร หน่วยงานและพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงานและพื้นที่ห้องช่างงานอาคาร
สถานทีต่ ามทีร่ ะบุในหัวข้อย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 250 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 1 คน
ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- งานอาคารสถานที่

อาคาร
บริหาร

ชั้น
2

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
4. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาที่ ชั้น 1
5. พื้นที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 และชั้น 2 บริเวณทาง
ลงบันไดจากชั้น 2 มาทางลงบันไดชั้น 1
6. ทาความสะอาดและจัดเก็บขยะห้องช่างชั้นล่างอาคาร
บริหาร จานวน 1 ห้อง รวมพื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน พื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.3 อาคารบริหาร หน่วยงานและพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงานและอาคารตามที่ระบุในหัว
ข้อย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 486 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- สานักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผู้ช่วยอธิการบดี

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
บริหาร

ชั้น
4

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
4. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอด
แนวหลังสานักงานอธิการบดี
5. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
6. ทาความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ ทางเดิน
จนถึงทางลงบันไดชั้น 4 มาที่ ชั้น 3
7. ห้องสุขาภายในสานักงานอธิการบดี
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน พื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 8 ของ 52 แผ่น

6.1.4 ห้องรับสมัคร (ONE STOP SERVICE) รวมพื้นที่ประมาณ 202 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทา
ความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 1 คน
ลาดับ
1

หน่วยงาน
ห้องรับสมัครนักศึกษา
(ONE STOP SERVICE)

อาคาร
บริการ 1

ชั้น
1

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกห้องรับสมัคร (ONE STOP SERVICE)
2. งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุ และครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
4. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาที่ ชั้น 1
5. ทาความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตู
และภายในห้องโดยสาร ชั้น 1 – 2
6. ทาความสะอาดที่ประจาพื้นที่ชนั้ 1 ให้ดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคาร
ประมาณ 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ และถอนวัชพืช
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.5 อาคารบริการ 1 ชั้น 2 และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย หน่วยงานและพื้นที่โดยรอบ
ภายนอกสานักงาน และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย
- ศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองกลาง
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
บริการ 1

ชั้น
2

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย และ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนว
หน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่ระเบียงและบันไดทางเดิน
ด้านหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาที่ ชั้น 1ทา
ความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ และภายในห้อง
โดยสาร ชั้น 1 – 2
7. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 1 ชั้น 2
8. ทาความสะอาดและจัดเก็บขยะอาคารศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย จานวน 3 ห้อง รวมพื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.
9. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่และ
ให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 9 ของ 52 แผ่น

6.1.6 อาคารบริการ 1 ชั้น 2 หน่วยงานและพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงาน และอาคารตามที่ระบุ ใน
หัวข้อย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 283 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- กองการเจ้าหน้าที่

อาคาร
บริการ 1

ชั้น
2

ให้มีพนักงานทาความสะอาดประจา
ไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอด
แนวหน้ากองการเจ้าหน้าที่
5. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่ระเบียงทางเดินด้านหลัง
ห้องกองการเจ้าหน้าที่
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาที่ ชั้น 1
7. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 2 ชั้น 2
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.7 อาคารบริการ 1 ชั้น 2 หน่วยงานและพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงาน และอาคารตามที่ระบุ
ในหัวข้อย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 493 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- กองพัสดุ
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
บริการ 1

ชั้น
2

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอด
แนวหน้ากองพัสดุ
5. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่ระเบียงและบันไดทางเดิน
ด้านหน้ากองพัสดุ
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 10 ของ 52 แผ่น

6.1.8 อาคารบริหาร /อาคารบริการ 1 /อาคารวิชาการ 1 หน่วยงานและพื้นที่โดยรอบภายนอก
สานักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 972 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
1) กองคลัง
2) หน่วยใบสาคัญเงินรายได้ กองคลัง
3) หน่วยเอกสารแทนตัวเงิน กองคลัง

อาคาร
บริหาร
บริการ 1
วิชาการ 1

ชั้น
3
3
3

ให้มีพนักงานทาความสะอาดประจา
ไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวหน้ากองคลัง
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวหน้าหน่วย
ใบสาคัญเงินรายได้ กองคลัง
6. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวหน้าหน่วย
เอกสารแทนตัวเงิน กองคลัง
7. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 4 ชั้น 3
และชั้น 2
8. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริหาร ชั้น 3
9. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.9 อาคารบริการ 1 ชั้น 3 หน่วยงาน และพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงาน และอาคารตามที่
ระบุในหัวข้อย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 202 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักทะเบียนและวัดผล
- สานักงานเลขานุการ

ให้มีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่
น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
บริการ 1

ชั้น
3

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวหน้าสานักงาน
เลขานุการ สานักทะเบียนและวัดผล
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ชั้น 2
6. ห้องสุขาชาย ชั้น 3 อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด 4
ชั้น)
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 11 ของ 52 แผ่น

6.1.10 อาคารบริการ 1 ชั้น 4 หน่วยงาน และพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงาน และอาคารตามที่
ระบุในหัวข้อย่อย รวมพื้นที่ประมาณ 493 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักคอมพิวเตอร์
- สานักงานเลขานุการ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

อาคาร
บริการ 1

ชั้น
4

ให้มีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่
น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน
- ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดืม่ งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์สานักงาน
3. เบิก – คืนกุญแจสานักงานคอมพิวเตอร์
สานักงานเลขานุการ, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 3
ห้ามเบิก – คืนกุญแจ
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่ระเบียงทางเดินตลอดแนว
หน้าอาคารบริการ 1 ชั้น 4
6. ดูแลทาความสะอาดโถงพื้นทางเดินและบันไดระหว่าง
ชั้น 3 – ชั้น 5
7. ห้องสุขาภายในสานักคอมพิวเตอร์ สานักงานเลขานุการ
8. ภารกิจอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.11 อาคารบริการ 2 ชั้น 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น) หน่วยงาน และพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงานและ
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพื้นที่ประมาณ 541 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 2 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
- สานักงานเลขานุการ
- ศูนย์บริการการสอนทาง
วิทยุและโทรทัศน์

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 2 คน

อาคาร
บริการ 2
(อาคารขนาด 3 ชั้น)

ชั้น
2

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน
- ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดืม่ งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย และ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนว
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ชั้น 2 – 1
6. ทาความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ – ประตูลิฟต์ ชั้น 2 และ
ภายในห้องโดยสารลิฟต์
7. ห้องสุขา หมายเลขห้อง 6253
8. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 2 ชั้น 2
(อาคารขนาด 3 ชั้น)
9. ภารกิจอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน พื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 12 ของ 52 แผ่น

6.1.12 อาคารบริการ 2 ชั้น 3 (อาคารขนาด 3 ชั้น) หน่วยงาน และพื้นที่โดยรอบภายนอก
สานักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพื้นที่ประมาณ 202 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจา
ไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
อาคาร
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
บริการ 2
- ฝ่ายจัดระบบและวิจัย
(อาคารขนาด 3 ชั้น)
สื่อการศึกษา
- ศูนย์โสตทัศนศึกษา
- หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์
- หน่วยถ่ายภาพ
- หน่วยศิลปกรรม

ชั้น
3

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้อง และพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
4. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ชั้น 2
5. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 2 ชั้น 3
(อาคารขนาด 3 ชั้น)
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน พื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.13 อาคารบริการ 2 ชั้น 3 (อาคารขนาด 4 ชั้น) หน่วยงานและพื้นที่โดยรอบภายนอกสานักงาน
และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพื้นที่ประมาณ 202 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อย
กว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักทะเบียนและวัดผล
- ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
- ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและ
บริการนักศึกษา
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
บริการ 2
(อาคารขนาด 4 ชั้น)

ชั้น
3

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้อง และพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวด้านข้างและหน้า
ทางเข้าฝ่ายทะเบียนนึกศึกษา สานักทะเบียนและวัดผล
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ชั้น 2
6. ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 2 ชั้น 3 (อาคารขนาด 4
ชั้น)
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 13 ของ 52 แผ่น

6.1.14 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 รวมพื้นที่ ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักคอมพิวเตอร์
- ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล

อาคาร

ชั้น

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป

วิชาการ 1

1

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน –
ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน
สานักงานของชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 เพิ่มเติม ในการจัดเก็บ
ขยะ
3. เก็บขยะ - เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ขึ้นบนตัวหนอนทาง
เท้าโดยรอบอาคาร ชั้น 1 สาหรับพนักงานดูแลทาความ
สะอาดที่ดูแลพื้นที่ในชั้น 1
4. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์สานักงาน
5. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาญิง อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่และ
ให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

6.1.15 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 รวมพื้นที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักงานเลขานุการ สานักบรรณ
สารสนเทศ ห้อง 2208/1
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
วิชาการ 1

ชั้น
2

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้าห้อง
และหลังห้อง
4. พื้นที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 และชั้น 2 บริเวณทาง
ลงบันไดจากชั้น 2 มาทางลงบันไดชั้น 1
5. ดูแลบริการเครื่องดืม่ แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมและล้าง
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม
6. ห้องสุขาด้านข้างอาคารวิชาการ 1 ชั้น 2
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 14 ของ 52 แผ่น

6.1.16 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 รวมพื้นที่ประมาณ 133 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้.
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักงานเลขานุการ สานักบรรณ
สารสนเทศ ห้อง 2208
- ฝ่ายบริการสนเทศ

อาคาร
วิชาการ 1

ชั้น
3

(ยกเว้นพื้นที่
กองคลัง ชั้น 3)

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้าห้อง
และหลังห้อง
4. ทางลงบันไดจากชั้น 3 มาทางลงบันไดชั้น 2
5. ห้องสุขาภายในฝ่ายบริการสนเทศ
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.17 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 รวมพื้นที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักบรรณสารสนเทศ
- ฝ่ายเทคนิค

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
วิชาการ 1

ชั้น
4

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกสานักงาน เพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะ
สานักงานของชั้น 3 อาคารวิชาการ 1
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้าห้อง
และหลังห้อง
4. โถงพื้นทางเดินหน้าฝ่ายเทคนิคจนถึงโถงหน้าลิฟต์
ทางลงบันไดจากชั้น 4 มาทางลงบันไดชั้น 3
5. ห้องสุขาภายในฝ่ายเทคนิค
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 15 ของ 52 แผ่น

6.1.18 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 รวมพื้นที่ ประมาณ 945 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
- ศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

อาคาร
วิชาการ 1

ชั้น
5

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมและล้าง
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้าห้อง
และหลังห้อง
5. ห้องสุขาภายในห้องรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5
6. พื้นที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 5 และบริเวณทางลง
บันไดจากชั้น 5 มาทางลงบันไดชั้น 4
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.19 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 รวมพื้นที่ ประมาณ 945 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา
- งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
- งานวิเทศสัมพันธ์
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
วิชาการ 1

ชั้น
5

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้าห้อง
และหลังห้อง
5. ห้องสุขาภายในห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษาอาคารวิชาการ 1 ชั้น 5
6. พื้นทีบ่ ริเวณทางลงบันไดจากชัน้ 5 มาทางลงบันได
ชั้น 4
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 16 ของ 52 แผ่น

6.1.20 อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ชั้น 1–3 และชั้นดาดฟ้า รวมพื้นที่ประมาณ
7,600 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 4 คน ดังนี้
ลาดับ
หน่วยงาน
1 สานักเทคโนโลยีการศึกษา
- ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสาร
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 4 คน

อาคาร
ผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ (EBPC)

ชั้น
หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1 1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
2 ภายใน - ภายนอกสานักงาน
3 2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานเทน้าทิ้งจากเครื่องดูดความชื้น (ทุกๆ วัน)
4. งานปิด – เปิด เครื่องปรับอากาศ
5. งานดูแลปิด – เปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องสตูดิโอและ
ห้องบันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ทุกๆ ห้อง
6. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
7. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน ผนัง และเพดาน
8. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 17 ของ 52 แผ่น

6.1.21 อาคารบรรณสาร ชั้น 1 – 5 และดาดฟ้า รวมพื้นที่ประมาณ 3,615 ตร.ม. ต้องมีพนักงาน
ทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักบรรณสารสนเทศ
- ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
- ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ
- ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณี พระบรมราชินี
- ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
- ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

อาคาร

ชั้น

บรรณสาร
1
2
2

3
4

ให้มีพนักงานทาความสะอาดประจา
ไม่น้อยกว่า 4 คน ประจาพื้นที่ชั้นละ
1 คน/ชั้น

2

สานักงานอธิการบดี
- ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
- กองแผนงาน และพื้นที่ ๆ สานักคอมพิวเตอร์มาร่วมใช้งาน (พื้นที่
ของกองแผนงาน)
ให้มีพนักงานทาความสะอาดประจา
ไม่น้อยกว่า 1 คน

บรรณสาร

5

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน –
ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและครุภัณฑ์
สานักงาน
3. เก็บขยะ - เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ขึ้นบนตัวหนอนทางเท้า
โดยรอบอาคาร ชั้น 1 สาหรับพนักงานดูแลทาความสะอาดที่ดูแล
พืน้ ที่ในชั้น 1
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวโดยรอบ
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางเชื่อมมาอาคารวิชาการ 1 ชั้น 2
6. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง ชั้น 1 – 4
7. ดูแลทาความสะอาดดาดฟ้าอาคารบรรณสาร ชั้น 5
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่และให้
ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพืน้ ที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและครุภัณฑ์
สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม ประชุม
และให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย และบริการอื่นๆ
ในงานประชุม
4. พื้นที่ระเบียงทางเดินโดยรอบกองแผนงาน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางเชื่อมมาอาคารวิชาการ 1 ชั้น 5
6. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง ชั้น 5
7. ดูแลทาความสะอาดดาดฟ้าอาคารบรรณสาร ชั้น 5
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่และให้
ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 18 ของ 52 แผ่น

6.1.22 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2 รวมพื้นที่ประมาณ 486 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- งานการประชุม กองกลาง

อาคาร
วิชาการ 2

ชั้น
2

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวโดยรอบ ทั้งด้าน
หน้าห้องและหลังห้อง
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 1
6. ทาความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ และภายใน
ห้องโดยสาร ชั้น 1 – 2
7. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

หมายเหตุ พนักงานทาความสะอาดในพื้นที่ที่มีห้องประชุมของหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยต้อง
ดูแลบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
6.1.23 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 3 รวมพื้นที่ ประมาณ 486 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- ศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา บางส่วน
- ศูนย์วิชาการประเมินผล
สานักทะเบียนและวัดผล
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

อาคาร
วิชาการ 2

ชั้น
3

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวโดยรอบ ทั้งด้าน
หน้าห้องและหลังห้อง
4. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 2
5. ทาความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ ชั้น 3
6. ห้องสุขาภายในห้องและห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 3
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 19 ของ 52 แผ่น

6.1.24 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 รวมพื้นที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
- ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

อาคาร
วิชาการ 2

ชั้น
5

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้าห้อง
และหลังห้อง
4. ดูแลบริการเครื่องดืม่ แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมและล้าง
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. ห้องสุขาด้านในศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
6. ดูแลรดน้าต้นไม้ในบล็อกด้านหลังห้องตลอดแนว
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.25 อาคารอเนกนิทัศน์และอาคารวิทยทัศน์ รวมพื้นที่ประมาณ 15,399.65 ตร.ม. ต้องมีพนักงาน
ทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 5 คน
ลาดับ
1

หน่วยงาน
งานอาคารสถานที่
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 5 คน

อาคาร
อเนกนิทัศน์,
วิทยทัศน์

ชั้น
1
2
3

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอก และบริเวณโดยรอบอาคารไม่น้อย
กว่า 2 เมตร
2. งานเดินเอกสาร (ถ้ามี) งานเบิก – ขนน้าดื่ม (ถ้ามี)
3. งานขนวัสดุ – ครุภัณฑ์สานักงาน
4. งานจัดเตรียมสถานทีภ่ ายใน – ภายนอก เมื่อมี
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัด ยก ย้าย โต๊ะ
เก้าอี้ บอร์ด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน และเพดาน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
7. ห้องสุขาในห้องพักพนักงานขับรถ
8. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง
9. ดูแลทาความสะอาด เก็บขยะบริเวณที่จอดรถใต้
อาคารอเนกนิทัศน์
10. ดูแลทาความสะอาดและจัดเก็บขยะอาคารห้องพนัก
งานขับรถ 2 อาคาร พื้นที่ประมาณ 140.65 ตร.ม.
11. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 20 ของ 52 แผ่น

6.1.26 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 – 6 และชั้นดาดฟ้า รวมพื้นที่ประมาณ 10,940 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 16 คน ดังนี้
ลาดับ
หน่วยงาน
1 - โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1
- โถงพื้นที่ ชั้นล่าง

อาคาร
วิชาการ 3

ชั้น
โถง
ชั้นล่าง

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์
ชั้น 1 และโถงพื้นที่ชั้นล่าง
2. เก็บขยะ – เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ขึ้นบนตัวหนอน
ทางเท้าโดยรอบอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
3. ทาความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์/พื้นทีช่ ั้นล่าง
4. ทาความสะอาดโถงพื้นทางเดินโดยรอบอาคาร (พื้น
กระเบื้องเคลือบ/พื้นหินแกรนิต/พืน้ ตัวหนอนและพื้น
คอนกรีต)
5. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
6. ดูแลและปฏิบัติงานจัดเตรียมพื้นที่ชั้นล่าง อาคาร
วิชาการ 3 เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการ
จัดยก – ย้ายโต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

วิชาการ 3

2

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน
- ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์
ชั้น 2
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ ชั้น 2
มาที่ชั้น 1 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ชั้น 2
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 2 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้จัดพนักงานทาความสะอาด
จานวน 4 คน ที่ปฏิบัติงานประจา
3 หน่วยงาน ดังนี้
(1) สานักวิชการ
(2) สานักบัณฑิตศึกษา
(3) สถาบันวิจัยและพัฒนา

2

สานักวิชาการ
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 2 คน

แผ่นที่ 21 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
หน่วยงาน
3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาคาร
วิชาการ 3

ชั้น
2

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน
และภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์
ชั้น 2
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 2
มาที่ชั้น 1 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ชั้น 2
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 2 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

วิชาการ 3

2

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน
- ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์
ชั้น 2
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 2
มาที่ชั้น 1 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ชั้น 2
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 2 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

4

สานักบัณฑิตศึกษา
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

แผ่นที่ 22 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
5

หน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาคาร
วิชาการ 3

ชั้น
3

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 3มา
ที่ชั้น 2 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

วิชาการ 3

3

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 3
มาที่ชั้น 2 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

แผ่นที่ 23 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
7

หน่วยงาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์

อาคาร
วิชาการ 3

ชั้น
3

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 3
มาที่ชั้น 2 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

วิชาการ 3

3

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 3
มาที่ชั้น 2 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

8

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

แผ่นที่ 24 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
9

หน่วยงาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อาคาร
วิชาการ 3

ชั้น
4

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์
ชั้น 4
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ
ชั้น 4 มาที่ชั้น 3 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 4 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นทีแ่ ละให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

วิชาการ 3

4

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์
ชั้น 4
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ
ชั้น 4 มาที่ชั้น 3 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโนยี
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 4 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่
น้อยกว่า 1 คน

10

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยี
ให้มีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่
น้อยกว่า 1 คน

แผ่นที่ 25 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
11

หน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาคาร
วิชาการ 3

ชั้น
4

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 4
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย และ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ ชั้น 4
มาที่ชั้น 3 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 4 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

วิชาการ 3

5

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 5
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย และ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 5
มาที่ชั้น 4 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 5 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

12

สาขาวิชานิติศาสตร์
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

แผ่นที่ 26 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
13

หน่วยงาน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาคาร
วิชาการ 3

ชั้น
5

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 5
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย และ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 5
มาที่ชั้น 4 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 5 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

5

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 5
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 5
มาทีช่ ั้น 4 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 5 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

14

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

วิชาการ 3

แผ่นที่ 27 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
15

หน่วยงาน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

อาคาร
วิชาการ 3

ชั้น
6

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 6
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 6
มาที่ชั้น 5 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 6 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

วิชาการ 3

6

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน ภายนอกสานักงาน
2. ดูแลทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 6
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
4. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
6. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของชั้น 6
มาที่ชั้น 5 ทางลงบันไดหนีไฟ
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาศิลปศาสตร์
8. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 6 ทุกๆ ห้อง
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

16

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน

แผ่นที่ 28 ของ 52 แผ่น

6.1.27 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 – 2 รวมพื้นที่ประมาณ 13,254 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความ
สะอาดประจาไม่น้อยกว่า 10 คน
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สานักพิมพ์

อาคาร
บริภณ
ั ฑ์

ชั้น
1, 2

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้อง และพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดืม่ งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย และ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน และเพดาน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
7. ภารกิจอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

บริภณ
ั ฑ์

1, 2

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน
- ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดืม่ งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย และ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
7. ภารกิจอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 5 คน

2

สานักบริการการศึกษา
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 5 คน

แผ่นที่ 29 ของ 52 แผ่น

6.1.28 อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 1 – 3 และชั้นดาดฟ้า รวมพื้นที่
ประมาณ 4,220 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 2 คน
ลาดับ
1

หน่วยงาน
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิมพ์แห่งชาติ

อาคาร
ศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการ
พิมพ์แห่งชาติ

ชั้น
1
2
3

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 2 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน และเพดาน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
7. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า ของอาคารศูนย์ฯ
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

6.1.29 อาคารสุโขสโมสร ชั้น 1 – 2 รวมพื้นที่ประมาณ 3,920 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความ
สะอาดประจาไม่น้อยกว่า 3 คน
ลาดับ
1

หน่วยงาน
- สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช
- สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 3 คน

อาคาร
สุโขสโมสร

ชั้น
1–2
2

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. เก็บขยะ - เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ขึ้นบนตัวหนอน
ทางเท้าโดยรอบอาคาร ชั้น 1 สาหรับพนักงานดูแลทา
ความสะอาดที่ดูแลพื้นที่ในชั้น 1
3. ถอนวัชพืชที่ขึ้นบนบริเวณระเบียงด้านหน้า ชั้น 2
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 1 – 2
7. พื้นที่ทาการและพื้นที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน ระเบียง
สระว่ายน้า สนามแบดมินตัน ดาดฟ้า (ยกเว้นพื้นที่
ห้องอาหารและสนามเทนนิส)
8. ทาความสะอาดที่ประจาพื้นที่ชนั้ 1 ให้ดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคาร
ประมาณ 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ และถอนวัชพืช
9. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 30 ของ 52 แผ่น

6.1.30 อาคารตรีศร ชั้น 1 – 4 และชั้นดาดฟ้า รวมพื้นที่ประมาณ 6,950 ตร.ม. ต้องมีพนักงาน
ทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 4 คน พนักงานทาความสะอาดที่ประจาพื้นที่ของอาคารตรีศร ให้ปฏิบัติงาน
ดูแลล้างและทาความสะอาด เช็ดถู กวาด เก็บขยะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 บริเวณบนลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และทางลงบันไดสามด้านโดยมีรอบเวลาดังนี้
1) รอบที่หนี่ง เวลา 07.00 น.
2) รอบที่สอง เวลา 13.00 น.
3) รอบที่สาม เวลา 15.30 น.
ลาดับ
1

2

หน่วยงาน
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
- สานักงานเลขานุการ
- ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
- ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

อาคาร
ตรีศร

ชั้น
1

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาดที่ใช้เข็นของ ตั้งแต่
ชั้น 1– 4 ผนังและเพดาน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
7. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

สานักการศึกษาต่อเนื่อง
- สานักงานเลขานุการ
- ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการ
ฝึกอบรม

ตรีศร

2

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาดที่ใช้เข็นของ ตั้งแต่
ชั้น 1– 4 ผนังและเพดาน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
7. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า ของอาคารตรีศร
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 31 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
3

หน่วยงาน
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
- ฝ่ายอุทยานการศึกษา
- ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตร
การฝึกอบรม

อาคาร
ตรีศร

ชั้น
3

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. ดูแลทาความสะอาดระเบียงด้านหลังฝ่ายวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาดที่ใช้เข็นของ ตั้งแต่
ชั้น 1– 4 ผนังและเพดาน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
7. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

4

สานักทะเบียนและวัดผล

ตรีศร

3

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาด และเพดาน
3. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
4. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
5. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

5

สานักทะเบียนและวัดผล

ตรีศร

4

1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้อง และพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาด และเพดาน
3. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
4. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
5. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน พื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 32 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
6

หน่วยงาน
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักทะเบียนและวัดผล

อาคาร
ตรีศร

ชั้น
1–4

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกของหน่วยงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. พืน้ ที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาดที่ใช้เข็นของ ตั้งแต่
ชั้น 1– 4 ผนังและเพดาน
4. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
5. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง
6. ดูแลทาความสะอาดห้องประชุม ชั้น 4 อาคารตรีศร
และจัดเตรียมห้องประชุมเมื่อมีการใช้งานทุกครั้งและ
ดูแลทาความสะอาดหลังการใช้ห้องประชุม
7. บริการครื่องดืม่ อาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อมี
การใช้งานห้องประชุม ชั้นที่ 1, 2, 4
8. ขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ ของฝ่ายอุทยานการศึกษาและดูแลทา
ความสะอาดพื้นที่หลังจัดงาน
9. ดูแลทาความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร
10. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 33 ของ 52 แผ่น

6.1.31 หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ ชั้น 1 – 3 พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า รัชกาลที่ 7 และต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 1 คน
 หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน รวมพื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.
 อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ รวมพื้นที่ประมาณ 1,350 ตร.ม.
 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 รวมพื้นที่ประมาณ 350 ตร.ม.
(ปฏิบัติภารกิจร่วมกับพนักงานทาความสะอาดประจาอาคารตรีศร)
ลาดับ
1

หน่วยงาน
อาคาร
ชั้น
- ฝ่ายอุทยานการศึกษา
1.1 หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรม 1
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สถาน (หอพระพุทธรูปที่
ประดิษฐาน “พระพุทธ
ให้มีพนักงานทาความ
มหามุนีศรีสุโขทัยธรรมา
สะอาดประจาไม่น้อยกว่า
ธิราช” พระพุทธรูป
1 คน โดยกาหนดให้เป็น
ประจามหาวิทยาลัย)
อัตราเพศชาย
1.2 พุ่มข้าวบิณฑ์
1–3
1.3 พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่
โดยรอบภายใน – ภายนอก
2. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ
3. ล้างทาความสะอาด เช็ดถู กวาด เก็บขยะ
ณ บริเวณและบนพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 โดยมีรอบเวลาดังนี้
3.1 รอบที่หนี่ง เวลา 07.00 น.
3.2 รอบที่สอง เวลา 13.00 น.
3.3 รอบที่สาม เวลา 15.30 น.
4. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น
5. ขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน
ประเพณีต่างๆของฝ่ายอุทยานการศึกษาและดูแล
ทาความสะอาดพื้นที่หลังจัดงาน
6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 34 ของ 52 แผ่น

6.1.32 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า (มสธ.) ชั้น 1 – 4 โดยรวมพื้นที่ประมาณ 1,187 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานทาความสะอาด ประจาไม่น้อยกว่า 2 คน
ลาดับ
1

หน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สานักงานแพทย์แผนไทย

อาคาร
อาคาร
ที่ทาการ
มหาวิทยาลัย
(อาคารพาณิชย์
ส่วนหน้า)

สานักงานอธิการบดี
- งานวินัยและนิติการ
กองการเจ้าหน้าที่
- หน่วยตรวจสอบภายใน

ชั้น
1
และพื้นที่
โถงชั้น
ลอย

2

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน
ให้ดูแลพื้นทีช่ ั้น 1/โถงชั้นลอยและ
พื้นที่ชั้น 2

2

สานักงานอธิการบดี
- ศูนย์สารสนเทศ

อาคาร
ที่ทาการ

3

- โครงการวิจัยจัดบริการและ
ประเมินผลบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มภาวะโรคเม
ตาบอลิก (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ)
- ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์)
- ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การ
สื่อสารและการพัฒนา (ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างประเทศ) (สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์)

ห้อง 409

4

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 1 คน ดูแลพื้นที่
ชั้น 3 และพื้นที่ชั้น 4

ห้อง 408

ห้อง 407

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อมีการใช้งานห้องประชุมชั้น 4
และให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถกู สุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินทั้งภายใน – ภายนอก
อาคาร
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 และ
โถงชั้นลอย – ชั้น 1
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 1 – 2 และ
โถงชั้นลอย
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกสานักงาน
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อมีการใช้งานห้องประชุมชั้น 4
และให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถกู สุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 4 ถึงชั้น 3
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 – 4
7. ดูแลทาความสะอาดระเบียงชั้นดาดฟ้า
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 35 ของ 52 แผ่น

6.1.33 พื้นที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริหารและพื้นทีห่ ้องประชุม ชั้น 6 อาคารบริหาร อาคารวิชาการ 1
อาคารวิชาการ 2 ห้องประชุมรวมพื้นที่ประมาณ 2,666 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 4 คน
ลาดับ
1
2
3

หน่วยงาน
งานการประชุม กองกลาง
งานการประชุม กองกลาง
งานการประชุม กองกลาง

อาคาร
บริหาร
วิชาการ 1
วิชาการ 2

ชั้น
5, 6
6
6

ให้มีพนักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 4 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบภายใน
- ภายนอก
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. งานดูแลบริการเครื่องดืม่ และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ดาเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอื่นๆ ในงานประชุม
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน
5. โถงพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 6 – 5
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 6 ทุกๆ ห้อง
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพื้นที่
และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

นอกจากการทาความสะอาดพื้นที่ พนักงานทาความสะอาดต้องประจาพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิเศษ เพิ่มเติม ดังนี้
- จัดเตรียมห้องประชุม ดูแลความสะอาดห้องน้า การให้บริการเครื่องดื่ม และอาหาร
ว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
- งานเบิกน้าดื่มที่กองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
- ทาความสะอาดพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 5 อาคารบริหาร อาคาร
วิชาการ 1 อาคารวิชาการ 2
- รวมทัง้ ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
6.1.34 พื้นที่ห้องสุขาส่วนรวม ห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง รวมห้องสุขา 22 ห้อง รวมพื้นที่
ประมาณ 1,230 ตร.ม. ต้องมีพนักงานทาความสะอาดประจาไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
ลาดับ
1

หน่วยงาน

อาคาร

ชั้น

จานวนห้องสุขา
(ชาย-หญิง)

งานอาคารสถานที่
ห้องสุขา อาคารบริหาร
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 1403
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 1405
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 1503
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 1505
บริการ 1
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 6503
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 6501

บริหาร
บริหาร
บริการ 1

4
5
5

2 ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องสุขาชาย – หญิง
ทุกห้องโดยมีรอบการทางานวันละ 4 รอบเวลา ดังนี้
รอบที่หนี่ง เวลา 07.00 น. (ทาการล้างพื้น
โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือเช็ด
กระจกและอื่นๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย)
รอบที่สอง เวลา 10.00 น.
รอบที่สาม เวลา 13.00 น.

แผ่นที่ 36 ของ 52 แผ่น
ลาดับ

หน่วยงาน

อาคาร

ชั้น

จานวนห้องสุขา
(ชาย-หญิง)

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
รอบที่สี่

2

งานอาคารสถานที่
ห้องสุขา อาคารวิชาการ 1
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2203
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2201
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2301
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2303
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2401
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2403

วิชาการ 1
วิชาการ 1
วิชาการ 1

2
3
4

2 ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง

เวลา 15.00 น. (ทาการล้างพื้น
โถส้วม โถปัสสาวะ อ้างล้าง เช็ด
กระจกและอื่นๆ ในบริเวณให้
สะอาดเรียบร้อย)
2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ชั้นล่างอาคาร
บริหารและอาคารบริการ 1 โดยมีรอบการทางาน
วันละ 2 รอบเวลาในทุกๆ วันดังนี้
- เวลาที่หนึ่งเริม่ 07.00 น. ของแต่ละวัน
- เวลาที่สองเริ่มเวลา 13.00 น. ของแต่ละวัน
- ในช่วงที่เป็นฤดูฝนหากมีน้าฝนกระเด็นเปียก
นองพื้นผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความ
สะอาดมาเช็คถูให้แห้งโดยทันที
- จัดเก็บขยะในถังขยะทิ้ง อาคารบริหารชั้นล่าง
3. บริเวณพื้นที่บันไดทางขึ้น/บริเวณพื้น/บันได
ทางขึ้นหน้าประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า
4. บริเวณพื้นที่ทางลาด และชานพักของด้านข้าง
กองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริการ 1
5. บริเวณทางเดินเท้า (ที่จอดรถด้านหน้าสานัก
เทคโนโลยีการศึกษา) อาคารบริการ 2 (อาคาร
ขนาด 3 ชั้น)
6. ทาความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ ชัน้ 1 ประตูลิฟต์
และภายในห้องโดยสาร อาคารวิชาการ 1, อาคาร
บริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น)
7. ดูแลทาความสะอาดจัดเก็บขยะภายในห้องสุขา
และถังขยะหน้าห้องสุขาทุกๆ ชั้น นาไปทิ้งที่ถังใส่
ขยะของเทศบาลนครปากเกร็ด
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

แผ่นที่ 37 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
3

หน่วยงาน

อาคาร

ชั้น

จานวนห้องสุขา
(ชาย-หญิง)

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป

งานอาคารสถานที่

หมายเหตุ

ห้องสุขา อาคารวิชาการ 1
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2501
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2503
ห้องสุขา อาคารวิชาการ 2
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2416
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2418
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2516
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2518

1) พนักงานทาความสะอาดที่ดูแลห้องสุขาด้าน
อาคารวิชาการ 1 และพนักงานทาความสะอาดที่
ดูแลห้องสุขาด้านอาคารวิชาการ 2 ให้ดูแลทา
ความสะอาดพื้นที่เพิ่มเติม ดังนี้
1.1) พื้นระเบียงทางเดินหน้าหน่วยงานของ
อาคารบริหาร ชั้น 2 (งานอาคารสถานที่)
1.2) ม้านั่งหินอ่อนและราวพนักพิงระเบียงทาง
เดินหน้างานอาคารสถานที่
1.3) พื้นโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1 – 2 ถึงหน้าห้อง

วิชาการ 1

5

2 ห้อง

วิชาการ 2
วิชาการ 2

4
5

2 ห้อง
2 ห้อง

สุขาชาย – หญิง อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2
1.4) ทางเดินลงบันไดและราวบันได ผนัง
และเพดานชั้น 2 ถึงโถงหน้าลิฟต์ และผนัง
กระจกชั้น 1
1.5) ดูแลจัดเก็บและทิ้งขยะ เศษวัสดุ ถังรอง
ก้นบุหรี่โดยรอบอาคารบริหาร ณ พื้นที่โถงชั้นล่าง
(ถังขยะจานวน 3 ใบ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหา
มาใส่ขยะ ฯลฯ)
2) พนักงานทาความสะอาดที่ดูแลห้องสุขาด้าน
อาคารบริการ 2 ให้ดูแลทาความสะอาดพื้นที่
อาคารบริการ 1 ชั้น 5 เพิ่มเติม ดังนี้
2.1) พื้นระเบียงทางเดิน ราวพนักพิงระเบียง
ทางเดินหน้า
2.2) ทางเดินลงบันไดชั้นดาดฟ้า ชั้น 5 – 4
และราวบันได ผนังและเพดานของชั้น 5 - 4
2.3) ดูแลจัดเก็บและทิ้งขยะ เศษวัสดุ ถังรอง
ก้นบุหรี่โดยรอบอาคารบริหาร ณ พื้นที่
โถงชั้นล่าง (ถังขยะจานวน 3 ใบ เป็น
หน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหามาใส่ขยะฯลฯ)

แผ่นที่ 38 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
4

หน่วยงาน

อาคาร

ชั้น

จานวนห้องสุขา
(ชาย-หญิง)

สานักทะเบียนและวัดผล
- สานักงานเลขานุการ
ห้องสุขา อาคารบริการ 2 (อาคาร
ขนาด 4 ชั้น)
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 6401
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 6403

บริการ 2
(อาคาร
ขนาด 4
ชั้น)

4

2 ห้อง

ห้องสุขา อาคารบริการ 2 (อาคาร
ขนาด 3 ชั้น)
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 6115
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 6113

บริการ 2
(อาคาร
ขนาด 3
ชั้น)

1

2 ห้อง

ให้มพี นักงานทาความสะอาด
ประจาไม่น้อยกว่า 3 คน

หน้าที่ของพนักงานทาความสะอาดโดยสังเขป
1. ดูแลทาความสะอาดทุกๆ ห้องสุขาชาย – หญิง
ทุกห้อง โดยมีรอบการทางานวันละ 4 รอบเวลา
ดังนี้
รอบที่หนี่ง เวลา 07.00 น. (ทาการล้างพื้น
โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือเช็ด
กระจกและอื่น ๆ ในบริเวณให้
สะอาดเรียบร้อย)
รอบที่สอง เวลา 10.00 น.
รอบที่สาม เวลา 13.00 น.
รอบที่สี่ เวลา 15.00 น.(ทาการล้างพื้น โถส้วม
โถปัสสาวะ อ้างล้าง เช็ดกระจกและ
อื่น ๆ ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย)
2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ชั้นล่างอาคารบริหาร
และอาคารบริการ 1 โดยมีรอบการทางานวันละ 2
รอบเวลาในทุกๆ วันดังนี้
- เวลาที่หนึ่งเริม่ 07.00 น. ของแต่ละวัน
- เวลาที่สองเริ่มเวลา 13.00 น. ของแต่ละวัน
- ในช่วงที่เป็นฤดูฝนหากมีน้าฝนกระเด็น
เปียกนองพื้นผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทาความ
สะอาดเช็คถูให้แห้งทันที
3. บริเวณพื้นที่บันไดทางขึ้น บริเวณพื้น บันไดทาง
ขึ้นหน้าประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า
4. บริเวณพื้นที่ทางลาดและชานพักของด้านข้าง
กองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริการ 1
5. บริเวณทางเดินเท้า (ที่จอดรถด้านหน้าสานัก
เทคโนโลยีการศึกษา) อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด
3 ชั้น)
6. ทาความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ ชัน้ 1 ประตูลิฟต์
และภายในห้องโดยสาร อาคารวิชาการ 1, อาคาร
บริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น)
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้

กาหนดวันหยุดเป็นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่รัฐบาลมีคาสั่ง หรือประกาศให้เป็น
วันหยุดราชการ หรือวันหยุดพิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แผ่นที่ 39 ของ 52 แผ่น

7. ข้อกาหนดและขอบเขตของความรับผิดชอบในพื้นที่อาคาร
7.1 ผู้รับจ้างต้องส่งผู้ประสานงาน จานวน 1 คน และผู้ควบคุมงาน จานวน 1 คน นอกเหนือจากพนักงาน
ทาความสะอาด เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด ผู้ประสานงานและผู้
ควบคุมงานต้องมีความรู้ ความสามารถ ความชานาญในด้านงานดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทาความสะอาดมาปฏิบัติงานประจาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82 คน ผู้ประสานงาน
และผู้ควบคุมงาน พนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจาพื้นที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ลาดับ

อาคาร

ชั้น

หน่วยงาน / พื้นที่ปฏิบัติงาน

1
2
3

บริหาร
บริหาร
บริหาร

2
2
4

กองกลาง
งานอาคารสถานที่

4
5

9
10

บริการ 1
บริการ 1
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
บริการ 1
บริการ 1
บริหาร
บริการ 1
วิชาการ 1
บริการ 1
บริการ 1

1
2
1
2
2
3
3
3
3
4

11
12

บริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น)
บริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น)

2
3

13

บริการ 2 (อาคารขนาด 4 ชั้น)

3

14
15
16

วิชาการ 1
วิชาการ 1
วิชาการ 1
(ยกเว้นพื้นที่กองคลัง ชั้น 3)

1
2
3

ห้องรับสมัครนักศึกษา (ONE STOP SERVICE )
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองพัสดุ
กองคลัง
หน่วยใบสาคัญเงินรายได้ กองคลัง
หน่วยเอกสารแทนตัวเงิน กองคลัง
สานักงานเลขานุการ สานักทะบียนและวัดผล
สานักงานเลขานุการ สานักคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
สานักงานเลขานุการ สานักทะบียนและวัดผล
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
- ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา, ศูนย์โสตทัศนศึกษา, งาน
หน่วยบริการโสตทัศนศึกษา, งานหน่วยภ่ายภาพ,
งานหน่วยศิลปกรรม
สานักทะเบียนและวัดผล
- ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
- ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
สานักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล
สานักงานเลขานุการ สานักบรรณสารสนเทศ ห้อง 2208/1
สานักงานเลขานุการ สานักบรรณสารสนเทศ ห้อง 2308
- ฝ่ายบริการสนเทศ

6
7
8

สานักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผู้ช่วยอธิการบดี

จานวน
(คน)
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

2
1

1

1
1
1

แผ่นที่ 40 ของ 52 แผ่น
ลาดับ

อาคาร

ชั้น

หน่วยงาน / พื้นที่ปฏิบัติงาน

17

วิชาการ 1

4

18

วิชาการ 1

5

19

วิชาการ 1

5

20
21

ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC)
บรรณสาร

1-3 สานักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
สานักบรรณสารสนเทศ
1 - ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
2 - ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณีพระบรมราชินี
3 - ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
4 - ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

4

5

1

22

บรรณสาร

23
24

วิชาการ 2
วิชาการ 2

25

วิชาการ 2

26

อเนกนิทัศน์ /วิทยทัศน์
ห้องพนักงานขับรถยนต์ 2 อาคาร
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

สานักบรรณสารสนเทศ
- ฝ่ายเทคนิค ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี
-รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
- ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี
-รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา
- งานประสานศูนย์วทิ ยพัฒนา/งานวิเทศสัมพันธ์

จานวน
(คน)

สานักงานอธิการบดี
- ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
- กองแผนงาน
2 งานการประชุม กองกลาง
3 ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา บางส่วน/ศูนย์
วิชาการประเมินผล สทว.
5 สานักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
1-3 งานอาคารสถานที่
หน่วยยานพาหนะ กองกลาง
2 สานักวิชาการ
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2 สานักบัณฑิตศึกษา
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
3 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

แผ่นที่ 41 ของ 52 แผ่น
ลาดับ

อาคาร

ชั้น

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
วิชาการ 3
บริภณ
ั ฑ์
บริภณ
ั ฑ์
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
สุโขสโมร
ตรีศร

5
5
5
6
6
1-2
1-2
1-3
1-2
1–4

47

- หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน (หอ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน “พระพุทธมหา
มุนีศรีสโุ ขทัยธรรมาธิราช”พระพุทธรูป
ประจามหาวิทยาลัย)
- พุ่มข้าวบิณฑ์

1

- บริเวณรอบและบนพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7)

48

ที่ทาการมหาวิทยาลัย
(อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า)

หน่วยงาน / พื้นที่ปฏิบัติงาน
สาขาวิชานิตศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สานักพิมพ์
สานักบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช /สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักการศึกษาต่อเนื่อง / สานักทะเบียนและวัดผล
สานักการศึกษาต่อเนื่อง / สานักทะเบียนและวัดผล
สานักการศึกษาต่อเนื่อง / สานักทะเบียนและวัดผล

จานวน
(คน)
1
1
1
1
1
5
5
2
3
4

สานักการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายอุทยานการศึกษา

1

- งานแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1

1-3
บน
1
โถง
ลอย
2

49

ที่ทาการมหาวิทยาลัย
(อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า)

3
4

50

บริหาร/วิชาการ 1/วิชาการ 2

5,6

สานักงานอธิการบดี
- งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- ศูนย์สารสนเทศ
- โครงการวิจัย จัดบริการและประเมินผลบริก ารปรับเปลี่ย น
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ กลุ่ ม ภาวะโรคเมตาบอลิ ก ห้ อ ง 409
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
- ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์)
- ศู น ย์ วิ จั ย การจั ด การความรู้ ก ารสื่ อ สารและการพั ฒ นา
(ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านต่ างประเทศ) ห้ อ ง 407 (สาขาวิ ช านิ เทศ
ศาสตร์)
พื้นที่ห้องประชุมอาคารบริหาร พื้นที่ห้องประชุมอาคาร
วิชาการ 1 และพื้นที่ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2

1

4

แผ่นที่ 42 ของ 52 แผ่น
ลาดับ
51

อาคาร

ชั้น

บริหาร
4
4
5
5
บริการ 1
5
5
วิชาการ 1

วิชาการ 1

วิชาการ 2

บริการ 2

2
2
3
3
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
1
1

หน่วยงาน / พื้นที่ปฏิบัติงาน
ห้องสุขาขชาย – ห้องสุขาหญิง
บริหาร
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 1403
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 1405
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 1503
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 1505
บริการ 1
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 6503
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 6501
วิชาการ 1
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2203
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2201
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2301
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2303
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2401
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2403
วิชาการ 1
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2501
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2503
วิชาการ 2
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2416
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2418
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 2516
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 2518
บริการ 2 (อาคารขนาด 4 ชั้น)
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 6401
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 6403
บริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น)
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 6115
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 6113
พนักงานทาความสะอาด
ผู้ประสานงานและผู้ควบคุมงาน
รวม

จานวน
(คน)
3

82
2
84

แผ่นที่ 43 ของ 52 แผ่น

7.3 ผู้ประสานงานและผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการประสานงานกับคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งกากับดูแล
การปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดให้ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7.4 ผู้ป ระสานงานและผู้ ควบคุมงานของผู้ รับจ้างต้องดูแลความเรียบร้อยในการทาความสะอาดของ
พนั ก งานท าความสะอาด ผู้ ป ระสานงานและผู้ ค วบคุ ม งานต้ อ งมี ค วามรู้ค วามสามารถและมี
ประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งานท าความสะอาดเป็ น อย่างดี และต้ อ งปฏิ บั ติ งานประจ าพื้ น ที่ ใน
มหาวิทยาลัย ตลอดอายุสัญญาจ้าง
7.5 พนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมแบบฟอร์มในทุกๆ ครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์และต้องแสดงชื่อเครื่องหมายที่ติดอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจน และพนักงานทา
ความสะอาดทุกคนจะต้องติดบัตรแสดงตนที่ออกโดยผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย
7.6 พนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด หากพนักงานทาความสะอาดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวพนักงานทาความสะอาดรายดังกล่าวโดยทันที เมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งใน
เรื่องดังกล่าว
7.7 พนักงานทาความสะอาดทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานนั้นๆ
7.8 พนักงานทาความสะอาดที่ประจาพื้นที่ชั้น 1 ให้ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารห่างจาก
ตัวอาคารประมาณ 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ และถอนวัชพืช
7.9 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความชารุดเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้าง รวมทั้งต้องรับผิดชอบ
ต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เกิดการสูญหายซึ่งเกิดจากการกระทาของลูกจ้าง ตัวแทนหรือ
พนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้างอีกด้วย
7.10 พนักงานทาความสะอาดของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นที่
7.11 ผู้รับจ้างจะต้องส่งบัญชีรายชื่อพนักงานทาความสะอาดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งระบุสถานที่ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
8.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทาความสะอาดให้เหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่ และงานที่จะต้องดาเนินการให้พนักงานทาความสะอาดพร้อมใช้งานตลอด
8.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทาบัญชีแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทาความสะอาดที่ใช้งาน
ต้องมีคุณภาพดี ตามจานวนพนักงานทาความสะอาดทีป่ ฏิบัติงานในพื้นที่ให้ครบถ้วน โดยต้อง
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
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(1) เครื่องขัดพื้น คุณลักษณะ : ระบบปรับด้ามต้องมีความคล่องตัว และกระชับ
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ล้อยางไม่ทิ้งรอยสกปรก ยางกันกระแทกรอบด้าน ลด
ความเสียหายต่อกาแพงและเฟอร์นิเจอร์ ตัวถังอลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรง
ทนทาน ปราศจากสนิม
(2) เครื่องซักพรม คุณลักษณะ : เครื่องซักพรมเดินตามดูดกลับอัตโนมัติ มีหัวดูด
ซักพรมแบบรีดน้าขนาดกว้าง ทางานได้อย่างรวดเร็วและเบาแรง มีระบบปล่อย
น้ ายา สามารถใช้ได้ กั บ น้ ายาซัก พรมทุ กชนิ ด ตั ว เครื่อ งต้ อ งมี ค วามแข็งแรง
ทนทาน มีฐานขนาดใหญ่พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีถังน้ายาและถังน้า
เสีย ในการทาความสะอาดกวาดและดูดกลับเข้าไปในถังน้าเสีย ปล่อยน้ายา
โดยตรงลงบนพรมให้พื้นพรมนั้นได้ดูดซึมน้ายาได้อย่างพอดี
(3) เครื่ อ งดู ด ฝุ่ น คุ ณ ลั ก ษณะ : สามารถดู ด ฝุ่ น – ดู ด น้ าได้ ด้ ว ยแรงดู ด ก าลั งสู ง
ทนทานใช้งานได้นาน ไม่แตกง่าย พร้อมระบบลูกลอยตัดระบบเมื่อน้าเต็มถัง
ชุดกรองเป็นโพลีเอสเตอร์ซักล้างทาความสะอาดได้ มีระบบกรองละเอียด มีฐาน
ขนาดใหญ่พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ล้ม กระดกถังเพื่อเททิ้งได้ มีสาย
ระบายน้าในตัว มีที่จับ สาหรับเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่นได้สะดวก
(4) เครื่ อ งดู ด น้ า คุ ณ ลั ก ษณะ : สามารถดู ด ฝุ่ น – ดู ด น้ าได้ ด้ ว ยแรงดู ด ก าลั งสู ง
ทนทานใช้งานได้นาน ไม่แตกง่าย พร้อมระบบลูกลอยตัดระบบเมื่อน้าเต็มถัง
ชุดกรองเป็นโพลีเอสเตอร์ซักล้างทาความสะอาดได้ มีระบบกรองละเอียด มีฐาน
ขนาดใหญ่พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ล้ม กระดกถังเพื่อเททิ้งได้ มีสาย
ระบายน้าในตัว มีที่จับ สาหรับเคลื่อนย้ายเครื่องดูดน้าได้สะดวก
(5) เครื่องมือเช็ดกระจก คุณลักษณะ : สามารถดูดซับน้า ทาความสะอาดพื้นที่
ขนาดใหญ่ ด้ามต่อทาจากอลูมิเนียม อัลลอยด์ น้าหนักเบา คงทน แข็งแรง
(6) ไม้กวาดอ่อน
(7) ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น
(8) ไม้กวาดหยากไย่
(9) ไม้ ก วาดน้ า/ไม้ ไล่ น้ าต้ อ มมี ข นาดมาตราฐาน คุ ณ ลั ก ษณะ : ด้ า มท าจาก
อะลูมิเนียมชุบซิงค์ ส่วนหัวไม้กวาดน้าทาด้วยสเตนเลส ไม่เป็นสนิม และยาง
เกรด A มีหูสาหรับแขวน
(10) ไม้ขนไก่
(11) ไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้าม็อบต้องมีขนาดมาตราฐาน คุณลักษณะ : ม็อบดันฝุ่น
พร้อมผ้าด้ามจับและแขนยึดผ้าผลิตจากอะลูมิเนียมชุบซิงค์ ป้องกันสนิม ผ้าผลิต
จากเส้ น ด้ายปั่นเกลี ยว ดูดซับ น้าและเก็บ ฝุ่ นได้ดี หั วม็อบสามารถหมุนได้ 4
ทิศทาง เบา ใช้งานสะดวก ปลายด้ามเจาะรูสาหรับแขวน
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(12) ไม้ม็อบถูพื้น คุณลักษณะ : ด้ามม็อบถูพื้นผลิตจากอะลูมิเนียมชุปซิงค์ ป้องกัน
สนิม ปลายด้ามเจาะรูสาหรับแขวน ผ้าผลิตจากเส้นด้ายปั่นเกลียว ไม่เปื่อย ดูด
ซับน้าได้ดี เส้นใยผ้าสีขาว
(13) ถังบีบผ้าม็อบ คุณลักษณะ : ถังน้ารูปทรงสี่เหลี่ยมพร้อมล้อพร้อมที่บีบม็อบ
แบบโยกช่วยผ่อนแรงในการทาความสะอาด มีกล่องเล็กสาหรับใส่อุปกรณ์ของ
ใช้อนื่ ตัวรถเข็นรองรับน้าหนักได้ เคลื่อนที่ได้สะดวก
(14) ป้ายสัณ ญาณเตือน คุณ ลักษณะ : ป้ายตั้งพื้น เป็นพลาสติก มีความทนทาน
สามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้ส ะดวก รูปทรงสวยงาม แข็งแรงทนทาน
น้าหนักเบาเหมาะสาหรับใช้ในพื้นที่ฉุกเฉิน
(15) ผ้าเช็ดโต๊ะ
(16) แผ่นสก๊อตช์ไบรต์หรือฟองน้าสาหรับล้างภาชนะ
(17) แปรงขัดด้ามยาวและแปรงขัดด้ามสั้น
(18) ถังน้า ขันน้า สายยาง
(19) ปั้มน้าไดโว่
(20) บันไดขนาด 7 ฟุต ขึ้นไป
(21) ถังขยะวางประจาจุดที่มีพนักงานทาความสะอาดปฏิบัติงานให้ครบทุกๆ จุด
(22) นั่งร้าน หรือตัวยกในการขึ้นเช็ดทาความสะอาดที่สูง
(23) ถุงใส่ขยะดา ขนาด 22 x 30, 28 x 36, 30 x 40
(24) น้ายาล้างทาความสะอาดภาชนะ
(25) น้าสบู่เหลวล้างมือ
(26) น้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาด
(27) น้ายาเช็คพื้นประจาวัน
(28) น้ายาล้างสุขภัณฑ์
(29) ผงขัด ผงซักฟอก
(30) น้ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค/น้ายาฆ่าเชื้อโรค และน้ายาดับกลิ่น
(31) น้ายาเคลือบเงา
(32) น้ายาทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
(33) น้ายาดันฝุ่น
(34) น้ายาเช็ดกระจก
(35) ครีบขจัดคราบสิ่งต่าง ๆ
(36) น้ายาสาหรับขัดล้างทาความสะอาด
(37) วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องและจาเป็นในการปฏิบัติงานทาความสะอาด
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8.3 น้ายาที่ใช้ในการล้างทาความสะอาดแก้วกาแฟ แก้วน้า ตลอดจนภาชนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้
กับหน่วยงานที่มีห้องประชุมนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหามาและน้ายาฯ ที่ใช้ต้องไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีอันตรายซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 1
8.4 น้าสบู่เหลวล้างมือในห้องสุขานั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหามา ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีอันตรายซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 1
8.5 น้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาดพื้นและดับกลิ่นหรือที่ใช้ในการบารุงรักษาอาคารสถานที่ทุกชนิดทุก
ประเภทต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีอันตรายซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 1
ผู้รับจ้างต้องจัดหาน้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาดและดับกลิ่น หรือที่ใช้ในการบารุงรักษาอาคารสถานที่
ทุกชนิดให้เหมาะสมกับสภาพของการปฏิบัติงาน
8.6 ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง พร้อมแสดงหลักฐานรับรองว่าไม่มีสารเคมีที่มีอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ปรากฎตามตารางที่ 1 ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้นาไปใช้งานต่อไป
9. วิธีการทาความสะอาด ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
9.1 พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินขัด ดาเนินการทุกๆ 1 งวดงาน
9.1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นตามชั้นอาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได
9.1.2 ใช้น้ายาล้าง (น้ายาเฉพาะแต่ละประเภท) โดยใช้เครื่องขัดพื้น
9.1.3 ถูพื้นและล้างน้าให้สะอาด ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
9.1.4 ใช้เครื่องขัดพื้น ปัดมันเก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง
9.1.5 ใช้น้ายาเคลือบเงาพื้น (แว๊กซ์น้า) ชนิดซุปเปอร์ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
9.2 พื้นโมเสด ดาเนินการทุกๆ 1 งวดงาน
9.2.1 ปัดกวาด เช็ดถูพื้นและล้างน้า
9.2.2 ใช้เครื่องขัดด้วยน้ายาล้างพื้นโมเสดโดยเฉพาะ
9.2.3 เก็บรอยเปื้อนอื่น ๆ เนื่องจากเครื่องขัดไม่สามารถทาได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียง
โดยใช้น้ายาล้างทั่วไป
9.2.4 ใช้เครื่องปัดเงาพื้น
9.3 พื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นหินแกรนิตในทุกๆ 1 งวดงาน ดาเนินการ 2 ครั้ง ณ พื้นที่
9.3.1 พื้นที่ชั้นล่างของอาคารบริหาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.
9.3.2 พื้นที่ชั้นล่างของอาคารวิชาการ 3 ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.
9.3.3 พืน้ ที่ชั้นล่างของอาคารบริการ 1 หน้าห้องรับสมัครนักศึกษา (ONE STOP SERVICE) และบริเวณ
พื้นที่บันไดทางขึ้น บันไดทางขึ้นหน้าประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า ขนาดพื้นที่ประมาณ 165 ตร.ม.
หมายเหตุ : พื้นที่ลานปริชาตหน้าอาคารบริหาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม. ผู้รับ
จ้างต้องทาความสะอาดขัดล้างน้าทุก 3 เดือน
9.3.4 ปัดกวาด เช็ดถูพื้นและล้างน้า
9.3.5 ใช้เครื่องขัดด้วยน้ายาล้างพื้นกระเบื้องเคลือบและพื้นหินแกรนิตโดยเฉพาะ
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9.3.6

เก็บรอยเปื้อนอื่นๆ เนื่องจากเครื่องขัดไม่สามารถทาได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียง
โดยใช้น้ายาล้างทั่วไป
9.3.7 ใช้เครื่องปัดเงาพื้น
9.4 พื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นหินแกรนิต ให้ดาเนินการทุกๆ วัน โดยแบ่งเวลาในการดูแลออกเป็น 2 ช่วง
ในงวดงานนั้น ณ พื้นที่ชั้นล่างของอาคารบริหาร และพื้นที่ชั้นล่างอาคารบริการ 1 ทุกๆ วัน
9.4.1 เวลาช่วงที่หนึ่งเริ่ม 07.00 น. ของแต่ละวัน
9.4.2 เวลาช่วงที่สองเริ่มเวลา 13.00 น. ของแต่ละวัน
9.4.3 ในช่วงที่เป็นฤดูฝนหากมีน้าฝนกระเด็นนองเปียกนองพื้นผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทา
ความสะอาดมาเช็คถูให้แห้งโดยทันที
9.4.4 ปัดกวาด เช็ดถูพื้นและล้างน้าโดยเฉพาะ
9.4.5 ปัดกวาด เช็ดถูทางเดินขึ้นบันได ราวบันได ทางลาดหินแกรนิตโดยเฉพาะ
9.5 พื้นไม้ปาร์เก้
9.5.1 การดูแลทาความสะอาดควรกวาด หรือดูดฝุ่นเพื่อทาความสะอาด เป็นประจาทุกๆ วัน และ
ควรถูพื้นด้วยผ้าชุบน้าหมาดๆ เป็นประจา ไม่ควรใช้ไม้ถูพื้นที่เปียกน้ามากๆ มาถูพื้นโดย
เด็ดขาด เพราะอาจทาให้พื้นไม้ได้รับความชื้นมาเกินไปและน้าปริมาณมากๆ มักจะแห้งโดย
ใช้เวลานาน จึงอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อพื้นไม้ปาร์เก้
9.5.2 ควรใช้น้ายาทาความสะอาดที่ใช้กับพื้นไม้โดยเฉพาะ โดยอาจทาความสะอาดด้วยน้ายาทา
ความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
9.5.3 การขนย้ายวัสดุ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ต้องระมัดระวังอย่างมาก เพราะอาจทาให้เกิดรอย
ขีดข่วนบนพื้นไม้ได้ และอาจทาให้สีเคลือบผิวไม้หลุดลอก หรือแตก เนื้อไม้มีรอยบุบ ซึ่ง
ส่งผลเสียต่อพื้นไม้และยากแก่การซ่อมแซม ฉะนั้นควรติดแผ่นยางหรือแผ่นสักหลาดที่ขา
ของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนพื้นไม้ปาร์เก้
9.5.4 หากมีรอยเปื้อนที่พื้นไม้ปาร์เก้ ให้ฉีดน้าลงไป แล้วใช้ผ้าสะอาด และแห้งเช็ด รอยเปื้อนหรือ
คราบต่างๆ ควรเช็ดทาความสะอาดทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นาน เพราะคราบจะติดแน่นได้
9.5.5 เมื่อใช้งานไปนานๆ สามารถขัด เคลือบผิวใหม่ได้ เพื่อให้เพื้นปาร์เก้ มีความสวยงาม เงางาม
อยู่เสมอ
9.6 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฉากกั้นห้องให้ดาเนินการเช็คทาความสะอาดประจาวัน
9.6.1 กระจก
(1) ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามบานกระจกโดยให้ใช้ไม้กวาดหยากไย่ หรือไม้ปัดขนไก่
(2) ใช้น้ายาเช็ดกระจกทาความสะอาดทั้ง 2 ด้านของบานกระจกด้วยเครื่องมือเฉพาะที่ใช้
ในการทาความสะอาดทั้งภายในอาคาร – ภายนอกอาคาร
(3) เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอื่นๆ ที่ติดกับตัวอาคาร
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9.6.2 มู่ลี่ ม่านปรับแสง หรือฉากกั้นห้อง
(1) ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามม่านและฉากกั้นห้อง
(2) ใช้เครื่องดูดฝุ่นทาความสะอาดอีกครั้ง
9.7 พรม (ทุกอาคารหรือพื้นทีๆ่ มีการติดตั้งพรม) ดาเนินการ 1 ครั้ง
9.7.1 ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพื้นพรมให้สะอาดก่อนโดยใช้เครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการทาความ
สะอาด
9.7.2 ซักล้างพรมด้วยน้ายาซักล้างพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ายาเคมีที่เหมาะสม
9.7.3 ครั้งสุดท้ายซักล้างด้วยน้าเปล่า (น้าอุน่ ) และทาการเป่า อบ ปั่น ให้พรมแห้ง และฟูขึ้นสะอาด
กาหนดให้ผู้รับจ้างต้องดาเนินการซักทาความสะอาดพรมทุกๆ ห้อง เช่น ห้องราไพพรรณี
ห้องพระปกเกล้า ห้องสามศร รวมถึงระเบียงทางเดินด้านข้างห้องสามศร (ระเบียงทางเดินชั้นลอย
ภายในห้องพระปกเกล้า) และพรมระหว่างห้องพระปกเกล้ากับห้องสุโขทัย ห้องรับรองอาคารวิทย
ทัศน์ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 (1406) ห้องประชุมผู้บริหาร (1514) ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี จานวน 1 ครั้ง
9.8 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงาน
9.8.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรกโต๊ะทางาน เก้าอี้ ตู้เอกสาร และอื่นๆ ฯลฯ
9.8.2 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก เช่น รูปภาพแขวน และปฏิมากรรม ฯลฯ (ถ้ามีอยู่ในอาคาร หรือ
สานักงาน)
9.8.3 ใช้น้ายาหรือครีมทาความสะอาดโดยเฉพาะส่วนที่เช็ดด้วยน้าเปล่าไม่ออก เช่น ทองเหลือง ฯลฯ
9.8.4 ใช้ผ้าชุบน้าเช็ดทาความสะอาดอีกครั้ง
9.9 ห้องน้า
9.9.1 ล้างพื้นด้วยน้ายาล้างห้องสุขา
9.9.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยน้ายาล้าง
ห้องน้า
9.9.3 ทาความสะอาดด้วยน้าเปล่าตาม และเช็คถูพื้นให้แห้งทุกๆ ครั้ง
9.9.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ายาทาความสะอาดโดยเฉพาะ
9.9.5 นาที่ใส่ขยะในห้องน้าไปทิ้งในทีๆ่ กาหนด
9.9.6 จัดให้มีการเติมสบู่เหลวสาหรับล้างมือ (ให้เติมทุกๆ ครั้งเมื่อสบู่เหลวหมด)
9.9.7 กาหนดให้ดูแลทาความสะอาดห้องสุขา วันละ 4 รอบ
(1) รอบที่หนี่ง
เวลา 07.00 น. (ทาการล้างพื้น โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ
เช็ดกระจกและอื่นๆ ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย)
(2) รอบที่สอง
เวลา 10.00 น.
(3) รอบที่สาม
เวลา 13.00 น.
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(4) รอบที่สี่ เวลา 15.00 น. (ทาการล้างพื้น โถส้วม โถปัสสาวะ อ้างล้าง เช็ดกระจกและ
อื่นๆ ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย)
(5) ในทุกๆ รอบเมื่อทาสะอาดแล้วให้ทาการฉีดน้ายาดับกลิ่นหลังทาความสะอาดทุกๆ ครั้ง
(6) เก็บขยะในถังขยะภายในห้องสุขาทุกๆ ห้องด้วยทุกครั้ง และให้นาไปทิ้งที่ถังขยะของ
เทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณหน้าโรงขยะของมหาวิทยาลัยทุกๆ วันก่อนเลิกการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน
(7) พนักงานทาความสะอาดที่ทาหน้าที่ดูแลความสะอาดห้องสุขาต้องเก็บขยะในถังขยะ
และภาชนะที่ใส่ขยะที่ตั้งอยู่หน้าห้องสุขาทุกๆ ชั้น และให้นาไปทิ้งที่โรงขยะของ
มหาวิทยาลัยทุกๆ วัน ก่อนเลิกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
9.10 จัดหาที่ใส่เพื่อรองรับขยะและเก็บขยะ
9.10.1 พนักงานทาความสะอาดต้องเก็บขยะทุกๆ วัน และนาไปทิ้งทีโ่ รงขยะของมหาวิทยาลัย
ต้องไม่มีขยะตกค้างในถังขยะในแต่ละวันบนอาคารและสานักงานหลังเลิกปฏิบัติงานของ
ทุกๆ วัน โดยให้นาขยะและถุงขยะนั้นทิ้งลงถังขยะของเทศบาลนครปากเกร็ด
9.10.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาถังขยะขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดจานวน 1 ใบ ตั้งวางประจาแต่ละพื้นที่ของ
อาคารที่ มี พ นั ก งานท าความสะอาดปฏิ บั ติ งานประจ าพื้ น ที่ (ตามข้ อ 7 ข้อ ก าหนดและ
ขอบเขตของความรับผิ ดชอบในพื้น ที่อาคาร หน้าที่ 43 – 51) ให้ ครบทุ กจุดและทุ กชั้น
โดยตั้งประจาพื้นที่ของชั้นที่ปฏิบัติงาน สาหรับให้บุคลากรมหาวิทยาลัยที่อยู่ปฏิบัติงานทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการได้ใช้ทิ้งขยะ พนักงานทาความสะอาดต้องเก็บขยะที่
ตกค้างดังกล่าวนาไปทิ้ง ณ ถังใส่ขยะของเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งอยู่บริเวณโรงขยะของ
มหาวิทยาลัยในวันรุ่งขึ้น
9.10.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาถังขยะขนาด 60 ลิตร มีฝาปิด - เปิด มีล้อตัง้ บริเวณพื้นที่ชั้นล่างของ
อาคารบริหาร จานวน 4 ใบ
10. รายละเอียดการทาความสะอาด
10.1 การทาความสะอาดประจาวัน ดังนี้
10.1.1 เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
10.1.2 เทและทาความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ (ถ้ามี)
10.1.3 เทและทาความสะอาดตะกร้าใส่ผงขยะ
10.1.4 ทาความสะอาดบานกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบาน
10.1.5 ทาความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอี้ และโซฟาสาหรับรับแขก (ถ้ามี)
10.1.6 ทาความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี)
10.1.7 ทาความสะอาดห้องน้า พื้นห้องน้าและเครื่องสุขภัณฑ์
10.1.8 เบิกและดูแลใส่กระดาษชาระ โดยทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเตรียมให้
10.1.9 สบู่เหลวในห้องน้าต้องไม่ให้ขาดแคลน (ผู้รับจ้างดาเนินการจัดหามา)
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10.1.10 เช็ดและทาความสะอาดขั้นบันไดตลอดจนราวบันไดขึ้น – ลง สานักงานของอาคาร
10.1.11 ทาความสะอาด เทน้าของถาดรองรับน้าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่างๆ
10.1.12 ทาความสะอาด เทน้าจากถังรองรับน้าจากเครื่องทาน้าเย็นพร้อมทั้งเช็ดหรือปัดฝุ่น
10.1.13 ทาความสะอาดเครื่องทาน้าเย็นและขวดน้า
10.1.14 ทาความสะอาดบานประตู ขอบประตู บานกระจก ขอบกระจกของทางเข้าสานักงาน
10.1.15 ทาความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพื้นห้อง ทางเดิน
10.1.16 ทาความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ ประตูลิฟต์ พื้น และภายในห้องโดยสาร
10.1.17 รายงานสิ่งของชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก, อ่างล้างมือชารุดหรือ
โถส้วม โถปัสสาวะที่อาจมีชารุดและสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
10.1.18 ดูแลตรวจสอบปิดน้า ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดพัดลมระบายอากาศ กาต้มน้า
ร้อน ถอดปลั๊กตู้ทาน้าเย็น ตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากสานักงานและอาคารเมื่อเสร็จ
งานในแต่ละวันปฏิบัติโดยเคร่งครัด
10.1.19 ถุงขยะผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดาเนินการจัดหามา เพื่อใส่ตามขนาดของถังขยะที่มีอยู่ในทุกๆ
ห้องในพื้นที่ของสานักงานแต่ละอาคาร รวมถึงถังขยะที่ตั้งหน้าห้องสุขาและให้นาขยะไป
ทิ้งในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10.1.20 ดูแลรดน้าต้นไม้ที่ประดับภายในอาคารและสานักงาน (ถ้ามี)
10.2 การทาความสะอาดประจาสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ดังนี้
10.2.1 ทาความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ หลังโซฟา หลังตู้เก็บเอกสารและบอร์ดปิด
ประกาศ
10.2.2 ทาความสะอาดคราบสกปรกที่เครื่องโทรศัพท์เช็ดส่วนที่พูดและส่วนหูฟังด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
10.2.3 เช็ดฝุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์และทาความสะอาดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
10.2.4 ทาความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดกวาดหยากไย่ในที่ต่างๆ
10.2.5 เช็ดฝุ่นตามกรอบรูป (ถ้ามี) ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในสานักงาน
10.2.6 ทาความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ายาทาความสะอาดโดยเฉพาะ
10.2.7 ทาความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ายาทาความสะอาด
10.2.8 ลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่าง สวิทช์ไฟฟ้าปิด – เปิดแสงสว่างและปลั๊กไฟ
10.2.9 เช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตูต่างๆ ของห้องด้วยน้ายาทาความสะอาดแต่ละชนิดให้
เหมาะสมกับวัสดุ
10.2.10 เช็คทาความสะอาดลูกกรงบันไดทางขึ้น – ลงสานักงาน
10.2.11 ทาความสะอาดกระจกช่องแสง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
10.2.12 ทาความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่งภายในอาคาร
10.2.13 ทาความสะอาดห้องโถงและที่นั่งพักคอยและแผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานต่างๆ
10.2.14 ดูแลรักษาความสะอาดระเบียงและดาดฟ้าของอาคารแต่ละหลัง
10.2.15 ล้างทาความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ (ถ้ามี) และล้างทาความสะอาดถังรองรับขยะทุกๆ วัน
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10.3 การทาความสะอาดประจาเดือน ดังนี้
10.3.1 เช็ดทาความสะอาดขอบประตูที่ทาด้วยไม้ อลูมิเนียมตามที่ต่างๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง
10.3.2 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด
10.3.3 ทาความสะอาดหลังคา ชั้นดาดฟ้า กาจัดเศษขยะอุดตันตามท่อระบายน้าฝนบนหลังคา
10.3.4 ดูดฝุ่นผ้าม่าน หน้าต่างและประตูทั่วๆ ไป
10.3.5 ทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ที่บุด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้และเช็คถูด้วยน้ายารักษาหนังแท้
หรือหนังเทียมให้สะอาดเงางาม
10.4 การทาความสะอาดอื่นๆ และพื้นที่ส่วนกลางทุก 4 เดือน ดังนี้
10.4.1 ทาความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด
10.4.2 ทาความสะอาดโคมไฟภายนอกอาคาร
10.4.3 ล้างผนังภายนอกอาคาร
10.4.4 ปัดหยากไย่เพดานหรือฝ้าภายใน – ภายนอกสานักงาน ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร
10.4.5 ล้างพื้น เคลือบเงาพื้น และขัดเงาพื้นด้วยเครื่องมือเฉพาะโดยใช้น้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสม
กับ วัสดุพื้น ตามกลุ่มอาคาร ดังต่อไปนี้ อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 อาคารบริห าร
อาคารวิชาการ 1 อาคารวิชาการ 2 อาคารวิชาการ 3 อาคารบรรณสาร อาคารผลิตรายการ
วิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารวิทยทัศน์ อาคารบริภัณฑ์ อาคารตรี
ศร อาคารสุ โขสโมร อาคารพาณิช ย์ส่วนหน้า อาคารพุ่มข้าวบิณ ฑ์ หอพระพุทธมิ่งมงคล
ธรรมสถาน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ลานหลังคาสหกรณ์ร้านค้า

แผ่นที่ 52 ของ 52 แผ่น

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ 2560
1. รายละเอียดการทาความสะอาดในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1.1. ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานทาความสะอาดก่อนเบื้องต้นประจาอาคารอเนกนิทัศน์และอาคารวิทยทัศน์
เริ่มปฏิบัติงานเวลา 07.30 น. – 17.00 น.
1.2. ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานทาความสะอาดในวันฝึกซ้อมย่อยประจาอาคารอเนกนิทัศน์และอาคารวิทย
ทัศน์ เริ่มปฏิบัติงานเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่ในแต่ละรอบพร้อมเก็บ
และทาความสะอาด
1.3. ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานทาความสะอาดในวันฝึกซ้อมใหญ่ประจาอาคารอเนกนิทัศน์และอาคารวิทย
ทัศน์ เริ่มปฏิบัติงานเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่ในแต่ละรอบพร้อมเก็บ
และทาความสะอาด
1.4. ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานทาความสะอาดในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาอาคารอเนกนิทัศน์
อาคารวิทยทัศน์ อาคารวิชาการ 3 อาคารบริภั ณฑ์ อาคารตรีศร อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ หอพระพุทธมิ่ง
มงคลธรรมสถาน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2
อาคารวิชาการ 1 อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) อาคารสุโขสโมสร เริ่มปฏิบัติงานเวลา
05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมเก็บและทาความสะอาด
หลังการพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นและเสด็จฯ
1.5. ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานทาความสะอาดเก็บความเรียบร้อยของอาคารอเนกนิทัศน์และอาคารวิทย
ทัศน์ให้อยู่ในความเรียบร้อย ก่อนจะแยกย้ายกันไปทางานตามปกติเหมือนเดิม
1.6. การปฏิบัติงานเร่งด่วนตามคาสั่ง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร และมี
ความจาเป็นต้องจัดทาความสะอาดก่อน หรือหลังมีกิจกรรมไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาตามคาสั่งของ
คณะกรรมการและงานอาคารสถานที่ หรือจะสั่งเป็นครั้งๆ ไปตามความจาเป็น
2. การรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความชารุดเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตัวแทน หรือพนักงานรักษาความสะอาดของผู้รับจ้าง รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เกิดการสูญหายซึ่งเกิดจากการกระทาของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงาน
รักษาความสะอาดของผู้รับจ้างอีกด้วย

