
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์
แผ่นที่ 1 ของ 86 แผ่น 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 

 

ส่วนที่ 1 
 

1. ความเป็นมา           
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดอัตราก าลังของบุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะต าแหน่ง

ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ท าให้มีอัตราลูกจ้างประจ าที่มีหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ซึ่งมีอยู่จ านวนค่อนข้างจ ากัดและมีจ านวนลดน้อยลงประกอบกับพ้ืนที่อาคารที่ท า
การของมหาวิทยาลัยมีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้า
มาด าเนินการดูแลรักษาความความสะอาดอาคารที่ท าการมหาวิทยาลัย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินการดูแลรักษาความสะอาด

อาคารที่ท าการมหาวิทยาลัย เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายใน
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะและการ
น ากลับไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง  

 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือจดทะเบียนประกอบการดูแลท าความสะอาด 

ส านักงาน อาคารสถานที่ และงานบริการท าความสะอาด 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุม

มลพิษ พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดไม่ใช้สารท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ 

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 

ห้ามท าสัญญาตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด 
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3.7 ผู้เสนอราคาต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
3.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557) 

3.9 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.10 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.11 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.12 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่เกิน 3 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรอง
ผลงานและส าเนาคู่สัญญามาพร้อมกับเอกสารประกวดราคาด้วย โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนที่มี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ในสัญญาเดียวกันเป็นวงเงินค่าจ้างไม่น้อยกว่า 5,600,000 บาท (ห้าร้อยหกแสน-    
บาทถ้วน) นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

        4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา (เพิ่มเติม) 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติ่ม และ 

ต้องแสดงเอกสารส าคัญดังนี้ 
4.1.1 ส าเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม 
4.1.2 ส าเนาใบข้ึนทะเบียนกองทุนเงินทดแทน 

4.2 ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองพนักงานของผู้รับจ้างที่มาท างานกับ 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องจากมหาวิทยาลัย 

4.3 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดน้ ายาวัสดุที่ใช้ในการท าความสะอาดในเอกสาร โดยระบุชนิด  
ยี่ห้อ คุณภาพ พร้อมตัวอย่างน้ ายาเคมีภัณฑ์ชนิดละไม่ต่ ากว่า 1 แกลลอน (3.8 ลิตร) ยื่นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา พร้อมกรรมวิธีท าความสะอาดเป็นลายลักษณ์อักษร และรับคืน
เมื่อสิ้นการประมูลยกเว้นผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
 

5. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท า

การมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดจ้างให้แล้วเสร็จพร้อมท าสัญญาจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 
 

7. ระยะเวลาจ้าง     
เป็นงวด งวดละ 1 เดือน (ระหว่างวันที ่1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 

 

8. วงเงินในการจัดจ้าง  จ านวน 11,336,800 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดจ้างตามความเหมาะสมก่อนลงนาม
ในสัญญา  ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจ้างต่อไปผู้รับจ้างยินดีที่จะรับจ้างโดยคิด
ราคาตามท่ีได้เสนอไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดตามสัญญา 

 
หมายเหตุ 

               ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ 
(Term of Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทาง E-mail : 
pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผ่นที่ 4 ของ 86 แผ่น 

 
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 
 

ส่วนที่ 2 
 

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1.1 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือจดทะเบียนประกอบการดูแลท าความสะอาด 

ส านักงาน อาคารสถานที่ และงานบริการท าความสะอาด 
1.2 ผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุม 

มลพิษ พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดไม่ใช้สารท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของ       
สารอันตราย 

1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ 
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

1.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามท าสัญญาตามทีค่ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด 

1.7 ผู้เสนอราคาต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
1.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557) 
 1.9 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
          1.10 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1.11  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

1.12   ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่เกิน 3 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรอง 
ผลงานและส าเนาคู่สัญญามาพร้อมกับเอกสารประกวดราคาด้วย โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนที่มี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ในสัญญาเดียวกันเป็นวงเงินค่าจ้างไม่น้อยกว่า 5,600,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาทุกพ้ืนที่และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวมเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน  
2.2 ราคาที่เสนอไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
2.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

3. เกณฑ์ในการจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงานทุกพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
3.2 ราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
3.3 พนักงานของผู้เสนอราคาต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการฝึกอบรมพนักงาน 
3.4 ผู้เสนอราคาต้องอธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงานท าความสะอาด    

คัดแยกขยะ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไป ขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ และขยะ
อันตรายที่มีอยู่ในอาคารส านักงานเพ่ือน ากลับไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3.5 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือไดร้ับเครื่องหมาย 
ฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว หรือต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ มี
รายชื่อดังต่อไปนี้  

รายชือ่ของสารเคมีอนัตรายท่ีห้ามใช้ในการท าความสะอาด 

1 Phosphonates 19 Halogented Organic Solvents 
2 Nitrilotriacetic Acid (NTA) 20 Alkylphenol 
3 Cyclohexanone 21 Dimethylsilicon Copolymers 
4 Hexane 22 Fatty Acid Salts of Di/Triethanolamine 
5 Methanol 23 Branched Carboxylic Acids and Alcohols 
6 i-Butanol 24 Quaternary Protein Hydrolysate 
7 n-Butanol 25 PEG Esters of Branched Carboxylic Acids 
8 t-Butanol 26 Sulfuric Acid 
9 Dearomatised White Spirit, D 100 27 Sulphonic Acid 
10 Dearomatised White spirit, D 70    28 ฟอสเฟต เกลือโซเดียม และเกลือโปตสัเซียม เกิน 0.5% ของน้ าหนักทั้งหมดของ

ฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์ 
11 Cyclohexanol 29 ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เกินร้อยละ 0.2 
12 Decane 30 สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/l 
13 Heptane 31 ตะกั่ว (lead) เกิน 0.5 mg/l 
14 i-Paraffins 32 แคดเมียม (cadmium) เกิน 0.1 mg/l 
15 Methyl Isobutyl Ketone, MIBK 33 โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/l 
16 Higher Aromates เช่น Mesitylene 34 ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/l 
17 Chlorinated Hydrocarbons 35 ซีลีเนียม (selenium) เกิน 0.5 mg/l 
18 Toluene 36 นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/l 

ที่มา   คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ  
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หมายเหตุ : ขยะอันตราย คือ ขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
ขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อน

ไวไฟ หรือสามารถระเบิดได ้เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น  
ขยะอันตรายจากสถานพยาบาล ซึ่งเรียกกันทางวิชาการว่า “ขยะติดเชื้อ” ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนเลือด 

หนองเสมหะของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย ผ้าท าแผล ส าลี เข็มฉีดยา ขวด น้ าเกลือ ที่ใช้แล้ว เป็นต้น  
ที่มา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญญา 
4.1 ผู้รับจ้างต้องส่งส าเนาบัตรประชาชน หัวหน้าพนักงานและพนักงานให้ผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 

4.1.1 ครั้งแรกภายใน 7 วันท าการ นับจากเริ่มสัญญาจ้าง 
4.1.2 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพนักงานหรือหัวหน้าพนักงาน ต้องส่งในวันที่ให้มาปฏิบัติงาน 

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ประจ าเดือนและทุก  
4 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางการท าความสะอาดประจ าพ้ืนที่ ทุกพ้ืนที่ที่มีพนักงานปฏิบัติงาน 
พร้อมติดรูปถ่ายพนักงานที่ประจ าพ้ืนที่ติดบนตารางการท าความสะอาดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานท าความสะอาดที่มาปฏิบัติงานประจ าวันจ าแนกตาม 
พ้ืนทีท่ี่ก าหนดโดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

4.6 การปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้าง  ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานทีม่หาวิทยาลัย 
วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. 

4.7 การปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดที่ประจ าอยู่งานการประชุม กองกลาง ให้ผู้รับจ้าง 
ปฏิบัติงานทีม่หาวิทยาลัย วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.30 น. 

4.8 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดในวันที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนดเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไปจนกว่า
งานจะแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะก าหนดจุดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ภาระงาน และจ านวนพนักงานท าความสะอาดที่
จะปฏิบัติงานในภายหลัง โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 

4.9 ในกรณีก าหนดให้มีวันหยุดพิเศษที่มิใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานปกติ 
4.10 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดในงานปฐมนิเทศ 

นักศึกษาในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะก าหนดจุดพื้นที่
ปฏิบัติงาน ภาระงานและจ านวนพนักงานท าความสะอาดที่จะปฏิบัติงานในภายหลัง  โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 
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4.11 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดอาคารตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดในงานสถาปนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดย
ผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 
 

5. คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน 
5.1 หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน นอกเหนือจากพนักงานท าความสะอาด เพ่ือ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญในงานดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี หัวหน้าควบคุมการ
ปฏิบัติงานไม่สมควรที่ดึงพนักงานท าความสะอาดที่เคยปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยขึ้นมาปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งหัวหน้าควบคุม 
5.1.1 คุณสมบัติของหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงาน   

(1) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร   
     วิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า 
(2) อายุระหว่าง 30 – 60 ปี 

 

6. หน้าที่ความรับผิดชอบของผูค้วบคุมงาน 
6.1 ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานที่มีอ านาจเต็มคอยควบคุมดูแล และสั่งการ การท างานของ

พนักงานท าความสะอาดจนกว่างานจะเรียบร้อย เมื่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานให้ค าแนะน าหรือ
สั่งการใดๆ แก่หัวหน้าพนักงานให้ปฏิบัติ ให้ถือว่าได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหัวหน้าพนักงาน เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยด่วน 

6.2 หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด
ให้ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6.3 หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องดูแลความเรียบร้อยในการท าความสะอาดของ
พนักงานท าความสะอาด  หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท าความสะอาดเป็นอย่างดี และต้องปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่ใน
มหาวิทยาลัย ตลอดอายุสัญญาจ้าง  

6.4 พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาต้องมีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความใส่ใจในงานที่รับผิดชอบและ
ผ่านการฝึกอบรมจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติของพนักงานท าความ
สะอาดว่ามีความประพฤติดี 

6.5 ห้ามผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวหัวหน้าควบคุมงานและพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างโดยพลการ
อย่างเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย 

 



 
แผ่นที่ 8 ของ 86 แผ่น 

 
6.6 จัดท าประวัติของพนักงานโดยละเอียดและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ส่งให้ผู้ว่าจ้าง พร้อมจัดท าแฟ้ม

ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนเข้าพ้ืนที่ จ านวน 2 ชุด 
6.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความช ารุดเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างรวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เกิดการสูญหายซึ่งเกิดจากการกระท าของลูกจ้าง ตัวแทนหรือ
พนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างอีกด้วย  

6.8 ผู้รับจ้างจะต้องส่งบัญชีรายชื่อพนักงานท าความสะอาดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งระบุสถานที่ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

6.9 หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยแต่งเครื่องแบบ
พนักงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สวมรองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรประจ าตัวระหว่างปฏิบัติงาน 

6.10 ผู้รับจ้างต้องจัดท าสมุดลงเวลาท างานประจ าวัน เอกสารส าหรับตรวจสอบความเรียบร้อยของ
งาน (ใบรายการ) ประจ าวันส าหรับพนักงานของผู้รับจ้าง และส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบจ านวน
พนักงานและหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

6.11 ผู้รับจ้างจะต้องส่งผู้มีอ านาจเข้าร่วมประชุมตรวจการจ้างร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ปีละไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง (ประชุม 1 เดือน/ครั้ง) 

 

7. คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด 
7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานประจ าในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 คน พนักงาน

ท าความสะอาดของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจ าพื้นที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
7.1.1 คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด   

(1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น 
(2) อายุระหว่าง 20 – 65 ปี 

 

8. หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานท าความสะอาด 
8.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานที่มีความรู้ อ่านออก – เขียนได้ และผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

จากผู้รับจ้างแล้ว ตามจ านวนที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ซึ่งหากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าพนักงานคนใดไม่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานใหม่เข้า
ปฏิบัติงานแทนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข พนักงานที่ท าหน้าที่ เสิร์ฟ ท าความสะอาด เดินเอกสาร หาก
มีการเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างต้องจัดพนักงานที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ทีก่ าหนดได้อย่างดีใกล้เคียงกับพนักงานที่เปลี่ยน 

8.2 พนักงานท าความสะอาดทุกคนต้องมีร่างกายสุขภาพแข็งแรง ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรค ต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

8.3 พนักงานท าความสะอาดต้องมีสัญชาติไทย เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และต้องผ่าน
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย 

 



แผ่นที่ 9 ของ 86 แผ่น 

 
8.4 พนักงานท าความสะอาดต้องมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและเป็นผู้ให้บริการที่ดีในงาน

ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี โดยผู้รับจ้างต้องลงนามรับรองในหนังสือของผู้ปฏิบัติงานทุกราย 
8.5 พนักงานท าความสะอาดทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยแต่งเครื่องแบบพนักงานที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน สวมรองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรประจ าตัวระหว่างปฏิบัติงาน 
8.6 พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาต้องมีประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความใส่ใจในงานที่รับผิดชอบและ

ผ่านการฝึกอบรมจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติของพนักงานท าความ
สะอาดว่ามีความประพฤติดี 

8.7 ห้ามผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวหัวหน้าควบคุมงานและพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างโดยพลการ
อย่างเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย 

8.8 หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าพนักงานท าความสะอาดผู้ใดไม่เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่ เมื่อได้แจ้ง
ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว และผู้รับจ้างเห็นว่ามีเหตุผลสมควรต้องด าเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนตัว
พนักงานท าความสะอาดใหมท่ี่มีความเหมาะสมให้มหาวิทยาลัย ภายใน 24 ชั่วโมง 

8.9 ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานท าความสะอาดส ารองเพ่ือปฏิบัติงานแทนเกิน 3 วันท าการเป็น
เด็ดขาด 

8.10 พนักงานท าความสะอาดต้องประจ าพ้ืนที่ตลอดเวลา ในกรณีที่พนักงานท าความสะอาดลา
หยุดงาน (ลากิจ หรือพักผ่อน) หรือลาออก ผู้รับจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 3 วันท าการ โดยผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดมาท างานแทนโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

8.11 มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ ควบคุม สั่งการ พนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างได้ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 

8.12 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างที่มาท างานกับมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน ไดยไม่เรียกร้องจากมหาวิทยาลัย 

8.13 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายชื่อแสดงตนพร้อมรูปถ่ายของพนักงานท าความสะอาดติดประจ าพื้นที่
ปฏิบัติงานและรูปแบบของป้ายชื่อให้ผู้รับจ้างน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจาณาก่อน 

8.14 พนักงานท าความสะอาดต้องกวาดใบไม้บนดาดฟ้าอาคารทุก 4 เดือน 
8.15 ในกรณีพ้ืนที่ท าความสะอาดมีการปรับปรุงอาคารมหาวิทยาลัยสามารถโยกย้ายพนักงานไป

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
8.16 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องแบบพนักงานและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีคุณภาพ

ดีส าหรับใช้ท าความสะอาดประจ าทุกอาคาร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
8.17 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอยู่เสมอ หากหัวหน้า

พนักงาน หรือพนักงานของผู้รับจ้างเป็นผู้กระท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินของบุคลากร 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการกระท านี้ทั้งหมด 
 

 



แผ่นที่ 10 ของ 86 แผ่น 

 
8.18 พนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างทุกคนอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ

ต้องแสดงชื่อเครื่องหมายที่ติดอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจน และพนักงานท าความสะอาดทุกคนจะต้อง
ติดบัตรแสดงตนที่ออกโดยผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย   

8.19 พนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด หากพนักงานท าความสะอาดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ 
ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวพนักงานท าความสะอาดรายดังกล่าวโดยทันที เมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งใน
เรื่องดังกล่าว 

8.20 พนักงานท าความสะอาดต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือตลอดจน
การใช้สารเคมีและผ่านการทดสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว 

8.21 พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนบหลักฐาน
ยืนยันการฝึกอบรมด้วย 

8.22 พนักงานทุกคนต้องทราบรายละเอียดเงื่อนไขของการท าความสะอาด และต้องมีรายละเอียด
การท างานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 

8.23 จัดท าประวัติของพนักงานโดยละเอียดและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ส่งให้ผู้ว่าจ้าง พร้อมจัดท า
แฟ้มส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนเข้าพ้ืนที่ จ านวน 2 ชุด 

8.24 พนักงานท าความสะอาดทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานนั้นๆ  

8.25 พนักงานท าความสะอาดที่ประจ าพื้นที่ชั้น 1 ให้ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคาร
ห่างจากตัวอาคารประมาณ 2  เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ และถอนวัชพืช 

8.26 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความช ารุดเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก
การปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างรวมทั้งต้องรับผิดชอบ
ต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เกิดการสูญหายซึ่งเกิดจากการกระท าของลูกจ้าง ตัวแทนหรือ
พนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างอีกด้วย  

8.27 พนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 

9. การเบิก – คืนกุญแจอาคาร และส านักงาน 
ผู้รับจ้างต้องควบคุมพนักงานท าความสะอาดให้ปฎิบัติหน้าที่ เบิก – คืนกุญแจอาคาร และ

ส านักงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผู้รับจ้างต้องรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดพร้อมให้
จัดส่งรายชื่อหัวหน้าฯ และพนักงานท าความสะอาดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบด้วย 

 
 
 
 
 

 



 
แผ่นที่ 11 ของ 86 แผ่น 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการจ้าง 
ผู้ว่าจ้างจะท าสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยแบ่งงวดเงินเป็น 10 งวด งวดละ 1 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดของการ
ด าเนินการดังนี้  

10.1  ทุกงวดเงิน ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายใน 3 วันท าการ หลังจากครบงวดโดยยื่น 
เอกสารที่กองพัสดุ ซึ่งกองพัสดุจะตรวจสอบการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน หากพบ
ข้อบกพร่องผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขทันที จึงจะผ่านเรื่องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสาร
ประกอบการส่งมอบงาน ได้แก่ 

10.1.1 ใบส่งมอบงาน รายงานการขัดล้างพร้อมแนบรูปถ่ายการปฏิบัติงาน  
10.1.2 ใบเซ็นชื่อของพนักงานที่ประจ าพื้นที่นั้นๆ  
10.1.3 ใบแจ้งหนี้  
10.1.4 ใบก ากับภาษี 
10.1.5 หลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม

กฎหมาย ให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง (เอกสารใบเสร็จรับเงินของ
ส านักงานประกันสังคม ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ) ยกเว้นการจ่าย
ค่าจ้างงวดแรกไม่ต้องน าหลักฐานดังกล่าวมาแสดง 

10.1.6 หลักฐานการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน 
10.1.7 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงิน 
กรณีความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้างขัดแย้งกัน ให้ถือ
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

10.2 การจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายการเงินจะได้ด าเนินการ ตามกรรมวิธีการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
  10.3 ในการท าสัญญาจ้างผู้รับจ้าง ต้องวางหลักประกันสัญญาต่อมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 5 
ของราคาที่เสนอ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันสัญญาให้เมื่อสัญญายุติ และได้หักเงินชดเชยความ
เสียหายที่เกิดข้ึนออกเรียบร้อยแล้ว 
 

11. การบอกเลิกสัญญาจ้าง  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

11.1 ผู้รับจ้างมีพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดเป็นจ านวน 5 คน ต่อวันเป็น
เวลา 3 วันท าการต่อเนื่อง หรือขาดเกินเดือนละ 15 คน 

11.2 ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และน้ ายาเคมีต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 3 ครั้ง 

11.3 ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้แล้ว หากให้ด าเนินการต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย  

 



 
แผ่นที่ 12 ของ 86 แผ่น 

 
11.4 ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้าง ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ 

                     เหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการก่อนวันบอกเลิกสัญญา 

 

12. การปรับ 
12.1 ในกรณีที่ผิดเงื่อนไขของสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ปฏิบัติ

ตามค าสั่งของผู้ควบคุมงาน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของ
วงเงินตามสัญญาต่อวัน (ตามงวดงาน) 

12.2 หากหัวหน้าควบคุมงานและพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามจ านวน ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุมีสิทธ์พิจารณาตัดสินปรับผู้รับจ้างได้ในอัตราวันละ 310.00 บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน)   
ต่อพนักงานทีข่าด 1 คน 

12.3 ในกรณีที่พนักงานท าความสะอาดลาป่วย ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดเข้า
มาปฏิบัติงานแทนภายในเวลา 08.30 น. และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยโดยทันที  ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานท าความสะอาดเข้ามา
ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผู้รับจ้างใน
อัตราค่าเสียหายเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงคิดเป็น    
1 ชั่วโมง 

 

13. ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญาจ้างฉบับนี้ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดจ้างตามความเหมาะสมก่อนลงนาม

ในสัญญา ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญาหากมหาวิทยาลัยประสงค์จะจ้างต่อไปผู้รับจ้างยินดีที่จะรับจ้างโดยคิดราคา
ตามท่ีได้เสนอไว้ในสัญญา ทั้งนี้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดตามสัญญา 
 

14. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และน้ ายาเคมี ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
14.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท าความสะอาดให้เหมาะสมกับ

สภาพของพ้ืนที่ และงานที่จะต้องด าเนินการให้พนักงานท าความสะอาดพร้อมใช้งานตลอด   
14.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท าความสะอาดที่

ใช้งานต้องมีคุณภาพดีตามจ านวนพนักงานท าความสะอาดที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ครบถ้วน  โดย
ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้   

(1) เครื่องขัดพ้ืน  คุณลักษณะ : ระบบปรับด้ามต้องมีความคล่องตัว และกระชับ 
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ล้อยางไม่ทิ้งรอยสกปรก ยางกันกระแทกรอบด้าน ลด
ความเสียหายต่อก าแพงและเฟอร์นิเจอร์ ตัวถังอะลูมิเนียมอัลลอยด์ แข็งแรง
ทนทาน ปราศจากสนิม 

 
 

 



 
แผ่นที่ 13 ของ 86 แผ่น 

 
(2) เครื่องซักพรม คุณลักษณะ :  เครื่องซักพรมเดินตามดูดกลับอัตโนมัติ มีหัวดูด

ซักพรมแบบรีดน้ าขนาดกว้าง ท างานได้อย่างรวดเร็วและเบาแรง มีระบบ
ปล่อยน้ ายา สามารถใช้ได้กับน้ ายาซักพรมทุกชนิด ตัวเครื่องต้องมีความ
แข็งแรง ทนทาน มีฐานขนาดใหญ่พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีถัง 

(3) น้ ายาและถังน้ าเสีย ในการท าความสะอาดกวาดและดูดกลับเข้าไปในถังน้ า
เสีย ปล่อยน้ ายาโดยตรงลงบนพรมให้พื้นพรมนั้นได้ดูดซึมน้ ายาได้อย่างพอดี  

(4) เครื่องดูดฝุ่น คุณลักษณะ : สามารถดูดฝุ่น – ดูดน้ าได้ด้วยแรงดูดก าลังสูง  
ทนทานใช้งานได้นาน ไม่แตกง่าย พร้อมระบบลูกลอยตัดระบบเมื่อน้ าเต็มถัง ชุด
กรองเป็นโพลีเอสเตอร์ซักล้างท าความสะอาดได้ มีระบบกรองละเอียด มีฐาน
ขนาดใหญ่พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ล้ม กระดกถังเพ่ือเททิ้งได้ มีสาย
ระบายน้ าในตัว มีที่จับ ส าหรับเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่นได้สะดวก 

(5) เครื่องดูดน้ า คุณลักษณะ : สามารถดูดฝุ่น – ดูดน้ าได้ด้วยแรงดูดก าลังสูง  
ทนทานใช้งานได้นาน ไม่แตกง่าย พร้อมระบบลูกลอยตัดระบบเมื่อน้ าเต็มถัง 
ชุดกรองเป็นโพลีเอสเตอร์ซักล้างท าความสะอาดได้ มีระบบกรองละเอียด มี
ฐานขนาดใหญ่พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ล้ม กระดกถังเพ่ือเททิ้งได้ 
มีสายระบายน้ าในตัว มีที่จับ ส าหรับเคลื่อนย้ายเครื่องดูดน้ าได้สะดวก 

(6) เครื่องมือเช็ดกระจก คุณลักษณะ : สามารถดูดซับน้ า ท าความสะอาดพ้ืนที่
ขนาดใหญ ่ด้ามต่อท าจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ าหนักเบา คงทน แข็งแรง 

(7) รถเข็น 
(8) ไม้กวาดอ่อน  
(9) ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น  
(10) ไม้กวาดหยากไย่  
(11) ไม้กวาดน้ า/ไม้ไล่น้ าต้องมีขนาดมาตราฐาน  คุณลักษณะ : ด้ามท าจาก

อะลูมิเนียมชุบซิงค์ ส่วนหัวไม้กวาดน้ าท าด้วยสเตนเลส ไม่เป็นสนิม และยาง
เกรด A มีหูส าหรับแขวน 

(12)  ไม้ขนไก่ 
(13)  ไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้าม็อบต้องมีขนาดมาตรฐาน คุณลักษณะ : ม็อบดันฝุ่น

พร้อมผ้าด้ามจับและแขนยึดผ้าผลิตจากอะลูมิเนียมชุบซิงค์ ป้องกันสนิม ผ้า
ผลิตจากเส้นด้ายปั่นเกลียว ดูดซับน้ าและเก็บฝุ่นได้ดี หัวม็อบสามารถหมุนได้ 
4 ทิศทาง เบา ใช้งานสะดวก ปลายด้ามเจาะรูส าหรับแขวน  

(14)  ไม้ม็อบถูพ้ืน คุณลักษณะ : ด้ามม็อบถูพ้ืนผลิตจากอะลูมิเนียมชุปซิงค์ 
ป้องกันสนิม ปลายด้ามเจาะรูส าหรับแขวน ผ้าผลิตจากเส้นด้ายปั่นเกลียว   
ไม่เปื่อย ดูดซับน้ าได้ด ีเส้นใยผ้าสีขาว 

 



 

แผ่นที่ 14 ของ 86 แผ่น 
 

(15)  ถังบีบผ้าม็อบ คุณลักษณะ : ถังน้ ารูปทรงสี่เหลี่ยมพร้อมล้อพร้อมที่บีบม็อบ
แบบโยกช่วยผ่อนแรงในการท าความสะอาด มีกล่องเล็กส าหรับใส่อุปกรณ์
ของใช้อืน่ ตัวรถเข็นรองรับน้ าหนักได้ เคลื่อนที่ได้สะดวก 

(16)  ป้ายสัณญาณเตือน คุณลักษณะ : ป้ายตั้งพ้ืน เป็นพลาสติก มีความทนทาน
สามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้สะดวก รูปทรงสวยงาม แข็งแรงทนทาน 
น้ าหนักเบาเหมาะส าหรับใช้ในพ้ืนที่ฉุกเฉิน 

(17)  ผ้าเช็ดโต๊ะ 
(18)  แผ่นสก๊อตช์ไบรต์หรือฟองน้ าส าหรับล้างภาชนะ  
(19)  แปรงขัดด้ามยาวและแปรงขัดด้ามสั้น 
(20)  ถังน้ า ขันน้ า สายยาง 
(21)  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออก 
(22)  แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 
(23)  บันไดขนาด 7 ฟุต ขึ้นไป 
(24)  ถังขยะวางประจ าจุดที่มีพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานให้ครบทุกๆ จุด  
(25)  นั่งร้าน หรือตัวยกในการขึ้นเช็ดท าความสะอาดที่สูง  
(26)  ถุงใส่ขยะด า ขนาด 22 x 30, 28 x 36, 30 x 40 
(27)  น้ ายาล้างท าความสะอาดภาชนะ  
(28)  น้ าสบู่เหลวล้างมือ  
(29)  น้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาด 
(30)  น้ ายาเช็ดพ้ืนประจ าวัน  
(31)  น้ ายาล้างสุขภัณฑ์  
(32)  ผงขัด ผงซักฟอก  
(33)  น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค/น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และน้ ายาดับกลิ่น 
(34)  น้ ายาเคลือบเงา  
(35)  น้ ายาท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์  
(36)  น้ ายาดันฝุ่น  
(37)  น้ ายาเช็ดกระจก  
(38)  ครีมขจัดคราบสิ่งต่าง ๆ 
(39)  น้ ายาส าหรับขัดล้างท าความสะอาด 
(40)  วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการปฏิบัติงานท าความสะอาด 

เครื่องมือ อุปกรณ์และน้ ายาเคมี ต้องมีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน และต้องมีส ารองไว้ใช้ในงานอาคาร 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าท าการตรวจสอบได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างน้ ายาเคมี ที่ใช้ท าความ
สะอาดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพก่อน หากปรากฏ
ว่าน้ ายามีคุณภาพไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างต้องจัดหามาใหม่เพ่ือให้ได้คุณภาพดีตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 
 



แผ่นที่ 15 ของ 86 แผ่น 
 
14.3 น้ ายาที่ใช้ในการล้างท าความสะอาดแก้วกาแฟ แก้วน้ า ตลอดจนภาชนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับ

ใช้กับหน่วยงานที่มีห้องประชุมนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหามาและน้ ายาฯ ที่ใช้ ต้องไม่
ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีอันตรายซึ่งแสดงไว้ในตารางข้อที่ 3.5 

14.4 น้ าสบู่เหลวล้างมือในห้องสุขา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีอันตรายซึ่งแสดงไว้ในตารางข้อที่ 3.5 

14.5 น้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาดพ้ืนและดับกลิ่นหรือที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ทุกชนิด
ทุกประเภทต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มี อันตรายซึ่งแสดงไว้ใน
ตารางข้อที่ 3.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาน้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาดและดับกลิ่น หรือที่ใช้ในการ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ทุกชนิดให้เหมาะสมกับสภาพของการปฏิบัติงาน 

14.6 ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง พร้อมแสดงหลักฐานรับรองว่าไม่มีสารเคมีที่มีอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดปรากฏตามตารางข้อที ่ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้น าไปใช้งานต่อไป 

 

15. วิธีการท าความสะอาด ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
15.1 พ้ืนกระเบื้องยาง พ้ืนหินขัด ด าเนินการทุกๆ 1 งวดงาน 

15.1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝุ่นตามชั้นอาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได 
15.1.2 ใช้น้ ายาล้าง (น้ ายาเฉพาะแต่ละประเภท) โดยใช้เครื่องขัดพ้ืน 
15.1.3 ถูพ้ืนและล้างน้ าให้สะอาด ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  
15.1.4 ใช้เครื่องขัดพ้ืน ขัดมันเก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง 
15.1.5 ใช้น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน (แว๊กซ์น้ า) ชนิดซุปเปอร์ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

15.2 พ้ืนโมเสก ด าเนินการทุกๆ 1 งวดงาน   
15.2.1 ปัดกวาด เช็ดถูพ้ืนและล้างน้ า 
15.2.2 ใช้เครื่องขัดด้วยน้ ายาล้างพ้ืนโมเสกโดยเฉพาะ 
15.2.3 เก็บรอยเปื้อนอื่น ๆ เนื่องจากเครื่องขัดไม่สามารถท าได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียง

โดยใช้น้ ายาล้างทั่วไป   
15.2.4 ใช้เครื่องปัดเงาพ้ืน 

15.3 พ้ืนกระเบื้องเคลือบ พ้ืนหินแกรนิตในทุกๆ 1 งวดงาน ด าเนินการ 2 ครั้ง ณ พ้ืนที่ 
15.3.1 พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารบริหาร  ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 400 ตร.ม.  
15.3.2 พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารวิชาการ  3  ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.  
15.3.3 พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารบริการ 1 หน้าห้องรับสมัครนักศึกษา (ONE STOP SERVICE) และบริเวณ

พ้ืนที่บันไดทางขึ้น บันไดทางขึ้นหน้าประชาสัมพันธ์ ส่วนหน้า ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 165 ตร.ม. 
หมายเหตุ : พื้นที่ลานปาริชาตหน้าอาคารบริหาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม. 
ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดขัดล้างน้ าทุก 3 เดือน 
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15.3.4 ปัดกวาด เช็ดถูพ้ืนและล้างน้ า 
15.3.5 ใช้เครื่องขัดด้วยน้ ายาล้างพ้ืนกระเบื้องเคลือบและพ้ืนหินแกรนิตโดยเฉพาะ 
15.3.6 เก็บรอยเปื้อนอ่ืนๆ เนื่องจากเครื่องขัดไม่สามารถท าได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียง 

โดยใช้น้ ายาล้างทั่วไป  
15.3.7 ใช้เครื่องขัดเงาพ้ืน 

15.4 พ้ืนกระเบื้องเคลือบ พ้ืนหินแกรนิต ให้ด าเนินการทุกๆ วัน โดยแบ่งเวลาในการดูแลออกเป็น 2 
ช่วง ในงวดงานนั้น ณ พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารบริหาร และพ้ืนที่ชั้นล่าง    อาคารบริการ 1 ทุกๆ วัน 
15.4.1 เวลาช่วงที่หนึ่งเริ่ม 07.00 น. ของแต่ละวัน 
15.4.2 เวลาช่วงที่สองเริ่มเวลา 13.30 น.  ของแต่ละวัน 
15.4.3 ในช่วงที่เป็นฤดูฝนหากมีน้ าฝนกระเด็นเปียกนองพื้น ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความ

สะอาดมาเช็ดถูให้แห้งโดยทันที       
15.4.4 ปัดกวาด เช็ดถูพ้ืนและล้างน้ าโดยเฉพาะ 
15.4.5 ปัดกวาด เช็ดถูทางเดินขึ้นบันได  ราวบันได ทางลาดหินแกรนิต 

15.5 พ้ืนไม้ปาร์เก้ 
15.5.1 การดูแลท าความสะอาดควรกวาด หรือดูดฝุ่นเพ่ือท าความสะอาด เป็นประจ าทุกๆ วัน 

และควรถูพ้ืนด้วยผ้าชุบน้ าหมาดๆ เป็นประจ า ไม่ควรใช้ไม้ถูพ้ืนที่เปียกน้ ามากๆ มาถูพ้ืน
โดยเด็ดขาด เพราะอาจท าให้พ้ืนไม้ได้รับความชื้นมากเกินไปและน้ าปริมาณมากๆ มักจะ
แห้งโดยใช้เวลานาน จึงอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนไม้ปาร์เก้ได ้

15.5.2 ควรใช้น้ ายาท าความสะอาดที่ใช้กับพ้ืนไม้โดยเฉพาะ โดยอาจท าความสะอาดด้วยน้ ายา
ท าความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  

15.5.3 การขนย้ายวัสดุ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ต้องระมัดระวังอย่างมาก เพราะอาจท าให้เกิด
รอยขีดข่วนบนพ้ืนไม้ได้ และอาจท าให้สีเคลือบผิวไม้  หลุดลอก หรือแตก เนื้อไม้มีรอย
บุบ ซึ่งส่งผลเสียต่อพ้ืนไม้และยากแก่การซ่อมแซม ฉะนั้นควรติดแผ่นยางหรือแผ่น
สักหลาดที่ขาของเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือป้องกันรอยขีดข่วนพื้นไม้ปาร์เก้ 

15.5.4 หากมีรอยเปื้อนที่พ้ืนไม้ปาร์เก้ให้ฉีดน้ าแล้วใช้ผ้าสะอาดและแห้งเช็ดรอยเปื้อนหรือคราบ
ต่างๆ ควรเช็ดท าความสะอาดทันทีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นาน เพราะคราบจะติดแน่นได้ 

15.5.5 เมื่อใช้งานไปนานๆ สามารถขัดเคลือบผิวใหม่ได้ เพ่ือให้พ้ืนปาร์เก้มีความสวยเงางามอยู่เสมอ 
15.6 กระจกและกรอบอะลูมิเนียม มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฉากกั้นห้องให้ด าเนินการเช็ดท าความสะอาด

ประจ าวัน   
15.6.1 กระจก 

(1) ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามบานกระจกโดยให้ใช้ไม้กวาดหยากไย่   
      หรือไม้ปัดขนไก่ 
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(2) ใช้น้ ายาเช็ดกระจกท าความสะอาดทั้ง 2 ด้านของบานกระจกด้วย 
     เครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการท าความสะอาดทั้งภายในอาคาร –  
 ภายนอกอาคาร 
(3) เช็ดและขัดอะลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอื่นๆ ที่ติดกับ 
     ตัวอาคาร  

15.6.2 มู่ลี่ ม่านปรับแสง หรือฉากก้ันห้อง 
(1)  ปัดกวาดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามม่านและฉากกั้นห้อง 

                                (2)  ใช้เครื่องดูดฝุ่นท าความสะอาดอีกครั้ง 
15.7 พรม  (ทุกอาคารหรือพ้ืนที่ๆ มีการติดตั้งพรม) ด าเนินการ 1 ครั้ง   

15.7.1 ดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพื้นพรมให้สะอาดก่อนโดยใช้เครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการท าความ
สะอาด 

15.7.2 ซักล้างพรมด้วยน้ ายาซักล้างพรมโดยเฉพาะ และฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายาเคมีที่เหมาะสม 
15.7.3 ครั้งสุดท้ายซักล้างด้วยน้ าเปล่า (น้ าอุ่น) และท าการเป่า อบ ปั่น ให้พรมแห้ง และฟูขึ้น

สะอาด  
 

ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการซักท าความสะอาดพรมทุกๆ ห้อง ดังนี้ห้องประชุมส านัก
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารบริการ 2 ห้องประชุมสารนิเทศ 1 (1406) ชั้น 4 ห้องประชุมผู้บริหาร (1514) 
ชั้น 5 อาคารบริหาร ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ชั้น 2 
อาคารบรรณสาร ห้องสตูดิโอและห้องบันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชั้น 1 – 3 อาคารผลิตรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ (EBPC) ห้องร าไพพรรณี ห้องพระปกเกล้า ห้องสามศร รวมถึงระเบียงทางเดินด้านข้างห้อง
สามศร และห้องเล็กเชื่อมระหว่างห้องพระปกเกล้ากับห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ ห้องกระจก ชั้นล่าง 
อาคารวิทยทัศน์ จ านวน 1 ครั้ง 

15.8 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
15.8.1 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรกโต๊ะท างาน  เก้าอ้ี  ตู้เอกสาร และอ่ืนๆ ฯลฯ  
15.8.2 ปัดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก เช่น รูปภาพแขวน และปฏิมากรรม ฯลฯ (ถ้ามีอยู่ในอาคาร 

หรือส านักงาน)    
15.8.3 ใช้น้ ายาหรือครีมท าความสะอาดโดยเฉพาะส่วนที่เช็ดด้วยน้ าเปล่าไม่ออก เช่น ทองเหลือง ฯลฯ 
15.8.4 ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดท าความสะอาดอีกครั้ง 

15.9  รายละเอียดงานท าความสะอาดห้องน้ า 
15.9.1 จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือส าหรับฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ต้องล้างออกและสบู่เหลวส าหรับ

ล้างมือไว้ประจ าบริเวณอ่างล้างมือ 1 ขวด ประจ าชั้น ทั้งห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิงไว้
บริการโดยไม่ให้ขาด 
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15.9.2 ท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเช็ดฝารองนั่งของโถ

ชักโครกด้วยแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อโรคด้วยทุกครั้ง และหมั่นดูแลรักษาความสะอาด
ห้องน้ าให้สะอาดอยู่เสมอ 

15.9.3 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยน้ ายาท า
ความสะอาดสุขภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน  

15.9.4 ท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในห้องน้ าตั้งแต่พ้ืนห้องน้ าจรดฝ้าเพดานและประตูห้องน้ าทุกบาน  
15.9.5 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายาท าความสะอาดโดยเฉพาะ  
15.9.6 เทตะกร้าผง รวบรวมขยะในห้องน้ าไปท้ิงยังที่ๆ  ก าหนด 
15.9.7 ท าความสะอาดกระจกเงาในห้องน้ าให้สะอาดปราศจากครบน้ า 
15.9.8 ท าความสะอาดกระจกช่องลมภายในห้องน้ าทั้งหมด 
15.9.9 ใช้เคมีภัณฑ์ในการท าความสะอาดที่เหมาะสมกับสุขภัณฑ์ที่จะท าความสะอาด เพ่ือมิให้

เกิดปัญหาของช ารุด/เสียหาย 
15.9.10 รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยโดยด่วน เพ่ือหาทางป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงท ี
15.9.11 ท าความสะอาดหลอดไฟ/ปลั๊กไฟ/โคมไฟ ตลอดจนพัดลมดูดอากาศและระบายอากาศให้

ปราศจากฝุ่นละออง 
15.9.12 หลังท าความสะอาดแล้วให้ถูพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยน้ าสะอาดให้แห้งสนิท  หากบริเวณใดมีความ

สกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน หรือสบู่อ่อนตามความเหมาะสม 
15.9.13 กรณีที่รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ หากผู้ว่าจ้างมิได้ก าหนดไว้ให้ผู้รับจ้างด าเนินการท า

ความสะอาดตามสภาพของงาน หรือค าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่
กรณี ให้ยึดตามผู้ว่าจ้างป็นหลัก 

15.9.14 ต้องท าการขัดพ้ืนและล้างใหญ่ภายในห้องน้ าด้วยเครื่องขัดเป็นประจ าทุกเดือน 
15.9.15 ก าหนดให้ดูแลท าความสะอาดห้องสุขา วันละ 4 รอบ 

(1) รอบที่หนี่ง  เวลา 07.00 น. (ท าการล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ 
อ่างล้างมือ เช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย) 

                           (2) รอบท่ีสอง เวลา 10.00 น. 
                           (3) รอบท่ีสาม  เวลา 13.30 น.  

(4) รอบท่ีสี่ เวลา 15.00 น . (ท าการล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ     
อ่างล้าง เช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย) 

(5) ในทุกๆ รอบเมื่อท าสะอาดแล้วให้ท าการฉีดน้ ายาดับกลิ่นหลังท า
ความสะอาดทุกๆ ครั้ง  

 
 
 



 
แผ่นที่ 19 ของ 86 แผ่น 

 
(6) เก็บขยะในถังขยะภายในห้องสุขาทุกๆ ห้องด้วยทุกครั้ง และให้

น าไปทิ้งที่ถังขยะของเทศบาลนครปากเกร็ด บริเวณหน้าโรงขยะ
ของมหาวิทยาลัยทุกๆ วันก่อนเลิกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

(7) พนักงานท าความสะอาดที่ท าหน้าที่ดูแลความสะอาดห้องสุขาต้อง
เก็บขยะในถังขยะ และภาชนะที่ใส่ขยะที่ตั้งอยู่หน้าห้องสุขาทุกๆ 
ชั้น และให้น าไปทิ้งที่โรงขยะของมหาวิทยาลัยทุกๆ วัน ก่อนเลิก
การปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

15.10 จัดหาที่ใส่เพื่อรองรับขยะและเก็บขยะ 
15.10.1 พนักงานท าความสะอาดต้องเก็บขยะทุกๆ วัน และน าไปทิ้งที่โรงขยะของมหาวิทยาลัย

ต้องไม่มีขยะตกค้างในถังขยะในแต่ละวันบนอาคารและส านักงานหลังเลิกปฏิบัติงานของ
ทุกๆ วัน โดยให้น าขยะและถุงขยะนั้นทิ้งลงถังขยะของเทศบาลนครปากเกร็ด 

15.10.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาถังขยะขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดจ านวน 1 ใบ ตั้งวางประจ าแต่ละพ้ืนที่ของ
อาคารที่มีพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานประจ าพื้นที่ให้ครบทุกจุดและทุกชั้น โดยตั้ง
ประจ าพ้ืนที่ของชั้นที่ปฏิบัติงาน ส าหรับให้บุคลากรมหาวิทยาลัยที่อยู่ปฏิบัติงานทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการได้ใช้ทิ้งขยะ พนักงานท าความสะอาดต้องเก็บขยะที่
ตกค้างดังกล่าวน าไปทิ้ง ณ ถังใส่ขยะของเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งอยู่บริเวณโรงขยะของ
มหาวิทยาลัยในวันรุ่งขึ้น   

15.10.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาถังขยะขนาด  60 ลิตร มีฝาปิด - เปิด มีล้อตั้งบริเวณพ้ืนที่ชั้นล่างของ
อาคารบริหาร จ านวน 4 ใบ 
 

16. รายละเอียดการท าความสะอาด  
16.1 การท าความสะอาดประจ าวัน  ดังนี้ 

16.1.1  เช็ดโต๊ะ  เก้าอ้ี จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
16.1.2 เช็ดท าความสะอาดพัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมที่ติดบนฝ้าเพดานให้สะอาด  
16.1.3 เทและท าความสะอาดที่เข่ียบุหรี่ (ถ้ามี)  
16.1.4  เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ผงขยะ 
16.1.5  ท าความสะอาดบานกระจก  ขอบกระจก  ขอบประตูและบานประตูทุกบาน 
16.1.6  ท าความสะอาดโต๊ะรับแขก  เก้าอ้ี และโซฟาส าหรับรับแขก (ถ้ามี) 
16.1.7  ท าความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี) 
16.1.8  ท าความสะอาดห้องน้ า  พื้นห้องน้ าและเครื่องสุขภัณฑ์   
16.1.9  เบิกและดูแลใส่กระดาษช าระ โดยทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเตรียมให้  
16.1.10  สบู่เหลวในห้องน้ าต้องไม่ให้ขาดแคลน (ผู้รับจ้างด าเนินการจัดหามา) 
16.1.11  เช็ดและท าความสะอาดขั้นบันไดตลอดจนราวบันไดข้ึน – ลง ส านักงานของอาคาร 
16.1.12  ท าความสะอาด  เทน้ าของถาดรองรับน้ าใต้กระถางต้นไม้ตามระเบียงต่างๆ   
16.1.13  ท าความสะอาด เทน้ าจากถังรองรับน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็นพร้อมทั้งเช็ดหรือปัดฝุ่น 



 
แผ่นท่ี 20 ของ 86 แผ่น 

 
16.1.14  ท าความสะอาดเครื่องท าน้ าเย็นและขวดน้ า 
16.1.15  ท าความสะอาดบานประตู  ขอบประตู บานกระจก ขอบกระจกของทางเข้าส านักงาน 
16.1.16  ท าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง ทางเดิน 
16.1.17  ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ ประตูลิฟต์  พ้ืน และภายในห้องโดยสาร  
16.1.18  รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน เช่น กระจกแตก อ่างล้างมือช ารุดหรือ โถ

ส้วม โถปัสสาวะที่อาจมีช ารุดและสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
16.1.19  ดูแลตรวจสอบปิดน้ า ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดพัดลมระบายอากาศ กาต้มน้ า

ร้อน ถอดปลั๊กตู้ท าน้ าเย็น ตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงานและอาคารเมื่อ
เสร็จงานในแต่ละวันปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

16.1.20  ถุงขยะผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดหามา เพ่ือใส่ตามขนาดของถังขยะที่มีอยู่ในทุกๆ 
ห้องในพ้ืนที่ของส านักงานแต่ละอาคาร รวมถึงถังขยะที่ตั้งหน้าห้องสุขาและให้น าขยะไปทิ้ง
ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

16.1.21  ดูแลรดน้ าต้นไม้ที่ประดับภายในอาคารและส านักงาน (ถ้ามี)  
16.2 การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ดังนี้ 

16.2.1  ท าความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังโซฟา หลังตู้เก็บเอกสารและบอร์ด
ปิดประกาศ 

16.2.2  ท าความสะอาดคราบสกปรกที่เครื่องโทรศัพท์เช็ดส่วนที่พูดและส่วนหูฟังด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
16.2.3  เช็ดฝุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์และท าความสะอาดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) 
16.2.4  ท าความสะอาดฝ้าเพดาน  ปัดกวาดหยากไย่ในที่ต่างๆ  
16.2.5  เช็ดฝุ่นตามกรอบรูป (ถ้ามี) ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในส านักงาน 
16.2.6  ท าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ ายาท าความสะอาดโดยเฉพาะ 
16.2.7  ท าความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
16.2.8 ลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่าง  สวิตช์ไฟฟ้าปิด – เปิดแสงสว่างและปลั๊กไฟ 
16.2.9  เช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตูต่างๆ  ของห้องด้วยน้ ายาท าความสะอาดแต่ละชนิด

ให้เหมาะสมกับวัสดุ 
16.2.10  เช็คท าความสะอาดลูกกรงบันไดทางขึ้น – ลงส านักงาน 
16.2.11 ท าความสะอาดกระจกช่องแสง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 
16.2.12  ท าความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่งภายในอาคาร 
16.2.13  ท าความสะอาดห้องโถงและที่นั่งพักคอยและแผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานต่างๆ  
16.2.14  ดูแลรักษาความสะอาดระเบียงและดาดฟ้าของอาคารแต่ละหลัง 
16.2.15  ล้างท าความสะอาดที่เข่ียบุหรี่ (ถ้ามี) และล้างท าความสะอาดถังรองรับขยะทุกๆ วัน 
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16.3 การท าความสะอาดประจ าเดือน ดังนี้ 

16.3.1 เช็ดท าความสะอาดขอบประตูที่ท าด้วยไม้ อะลูมิเนียมตามท่ีต่างๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง 
16.3.2 ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด 
16.3.3 ท าความสะอาดหลังคา ชั้นดาดฟ้า ก าจัดเศษขยะอุดตันตามท่อระบายน้ าฝนบนหลังคา 
16.3.4 ดูดฝุ่นผ้าม่าน หน้าต่างและประตูท่ัวๆ ไป 
16.3.5 ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ีที่บุด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้และเช็คถูด้วยน้ ายารักษาหนังแท้

หรือหนังเทียมให้สะอาดเงางาม 
16.4 การท าความสะอาดอ่ืนๆ และพ้ืนที่ส่วนกลางทุก 4 เดือน ดังนี้ 

16.4.1 ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่างทั้งหมด 
16.4.2 ท าความสะอาดโคมไฟภายนอกอาคาร 
16.4.3 ล้างผนังภายนอกอาคาร 
16.4.4 ปัดหยากไย่เพดานหรือฝ้าภายใน – ภายนอกส านักงาน ปัดหยากไย่ในที่สูงภายนอก

อาคาร 
16.4.5 ล้างพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน และขัดเงาพ้ืนด้วยเครื่องมือเฉพาะโดยใช้น้ ายาแต่ละชนิดให้

เหมาะสมกับวัสดุพ้ืนตามกลุ่มอาคาร ดังต่อไปนี้ อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยอาคาร
บริการ 1 อาคารบริการ 2 อาคารบริหาร อาคารวิชาการ 1 อาคารวิชาการ 2 อาคาร
วิชาการ 3 อาคารบรรณสาร อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) อาคารอเนก
นิทัศน์ อาคารวิทยทัศน์ อาคารคลินิกแพทย์แผนไทย อาคารหน่วยยานพาหนะ อาคาร
พนักงานขับรถยนต์ อาคารโรงผลิตน้ าดื่ม อาคารบริภัณฑ์ อาคารตรีศร อาคารสุโขสโมร 
อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ลานหลังคาสหกรณ์ร้านค้า  

 

17. ขอบเขตและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการ 
17.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานในขอบเขตพ้ืนที่ดูแลรักษาความสะอาด

อาคารที่ท าการมหาวิทยาลัย ส่วนที่เป็นอาคาร ชั้นดาดฟ้า ทางเดิน  บันได ระเบียง และพ้ืนที่
โดยรอบภายนอก ส านักงานทั้งภายใน - ภายนอกรวมถึงกาฝากที่อยู่บนอาคาร ประกอบด้วย 
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17.1.1 อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุใน

หัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อย
กว่า 1 คน ดังนี้    

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - พ้ืนที่ส่วนกลางใต้อาคาร 

- ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองกลาง 

บริหาร 
 

1 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงานอาคารศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 3 ห้อง ห้องเจ้าหน้าที่ส านักงาน ห้อง
เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย และห้องพักผ่อน
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
2. ห้องสุขาศูนย์รักษาความปลอดภัย  
3. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน  
4. ท าความสะอาดที่ประจ าพ้ืนที่ชั้น 1 ให้ดูแลรักษา
ความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคาร
ประมาณ 2  เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ และถอนวัชพืช 
5. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
6. ดูแลท าความสะอาดหลังคาและก าจัดกาฝากอาคาร
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพ้ืนที ่
และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 23 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.2 อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุใน

หัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 486 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อย
กว่า 1 คน ดังนี้    

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - กองกลาง  

  
 

บริหาร 
 

2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
4. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาท่ี ชั้น 1 
5. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง อาคารบริหาร ชั้น 2 
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 24 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.3 อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและพ้ืนที่ห้องช่างงาน

อาคารสถานที่ตามทีร่ะบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 250 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า
ความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า1 คน ดังนี้    

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - งานอาคารสถานที่ 

  
 

บริหาร 
 

2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
4. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาท่ี 
ชั้น 1  
5. พ้ืนที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 และชั้น 2 
บริเวณทางลงบันไดจากชั้น 2 มาทางลงบันได 
ชั้น 1 
6. ท าความสะอาดและจัดเก็บขยะห้องช่างชั้น
ล่างอาคารบริหาร จ านวน 1 ห้อง รวมพ้ืนที่
ประมาณ 50 ตร.ม. 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 25 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.4 อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุใน

หัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 486 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อย
กว่า 1 คน ดังนี้    

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ส านักงานอธิการบดี  

  
บริหาร 

 
4 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียง
ทางเดิน  
4. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียง
ทางเดินตลอดแนวหลังส านักงานอธิการบดี 
5. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงาน
ประชุม 
6. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ 
ทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 4 มาท่ี ชั้น 3 
7. ห้องสุขาภายในส านักงาน 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 26 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.5 ห้องรับสมัคร (ONE STOP SERVICE) รวมพ้ืนที่ประมาณ 280 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า

ความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ห้องรับสมัครนักศึกษา  
(ONE STOP SERVICE) 
 
 
    
  
 

 บริการ 1 
 

1 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกห้องรับสมัคร (ONE 
STOP SERVICE)  
2. งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ และครุภัณฑ์  
ส านักงาน  
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
4. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาที่ 
ชั้น 1  
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์และ
ภายในห้องโดยสาร ชั้น 1 – 2   
6. ท าความสะอาดที่ประจ าพ้ืนที่ชั้น 1 ให้ดูแล
รักษาความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารห่างจาก
ตัวอาคารประมาณ 2  เมตร โดยเก็บขยะเศษ
วัสดุ และถอนวัชพืช 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 27 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.6 อาคารบริการ 1 ชั้น 2  และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบ

ภายนอกส านักงาน และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 280 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานท าความสะอาด ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 
บริการ 1 

 
2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม 
4. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน
ตลอดแนวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงและบันได
ทางเดนิด้านหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาที่ 
ชั้น 1 ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต/์ประตูลิฟต์ 
และภายในห้องโดยสาร ชั้น 1 – 2 
7. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 1 
ชั้น 2  
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 28 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.7 อาคารบริการ 1 ชั้น 2  หนว่ยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน และอาคารตามที่ระบุ

ในหวัข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 283 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด ประจ าไม่
น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - กองการเจ้าหน้าที่   

 
บริการ 1 

 
2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม 
4. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน
ตลอดแนวหน้ากองการเจ้าหน้าที่  
5. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงทางเดิน
ด้านหลังห้องกองการเจ้าหน้าที่  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2 มาที่ 
ชั้น 1 
7. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 1 
ชั้น 2  
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 29 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.8 อาคารบริการ 1 ชั้น 2  หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน และอาคารตามที่

ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 493 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด ประจ าไม่
น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - กองพัสดุ 

 
บริการ 1 

 
2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม 
4. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน
ตลอดแนวหน้ากองพัสดุ 
5. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงและบันได
ทางเดินด้านหน้ากองพัสดุ 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 30 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.9 อาคารบริหาร /อาคารบริการ 1 หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ

อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 972 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความ
สะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้      

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - กองคลัง 

- หน่วยใบส าคัญเงินรายได้      
กองคลัง  
 
 
  

บริหาร 
บริการ 1 

 

3 
3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม  
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวหน้า 
กองคลัง   
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวหน้า
หน่วยใบส าคัญเงินรายได้ กองคลัง 
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 4 ชั้น 3  
และชั้น  2 
7. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง อาคารบริหาร 
ชั้น 3  
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นท่ี 31 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.10 อาคารบริการ 1 ชั้น 3 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน และอาคารตามที่

ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 202 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด ประจ า
ไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักทะเบียนและวัดผล 

- ส านักงานเลขานุการ  
 

บริการ 1 
 

3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวหน้า
ส านักงานเลขานุการ ส านักทะเบียนและวัดผล   
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ชั้น 2  
6. ห้องสุขาชาย ชั้น 3 อาคารบริการ 2 (อาคาร
ขนาด 4 ชั้น) 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 32 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.11 อาคารบริการ 1 ชั้น 4  หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน และอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 493 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักคอมพิวเตอร์ 

- ส านักงานเลขานุการ  
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1   
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3   
  

บริการ 1 
 

4 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. เบิก – คืนกุญแจส านักงานเลขานุการส านัก
คอมพิวเตอร์, ยกเว้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
1 - 3 ห้ามเบิก – คืนกุญแจ 
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงทางเดิน
ตลอดแนวหน้าอาคารบริการ 1 ชั้น 4  
6. ดูแลท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินและบันได
ระหว่าง ชั้น 3 – ชั้น 5  
7. ห้องสุขาภายในส านักงานเลขานุการ 
ส านักคอมพิวเตอร์  
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 33 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.12 อาคารบริการ 2 ชั้น 3 (อาคารขนาด 4 ชั้น) หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก

ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 202 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักทะเบียนและวัดผล 

- ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   
- ศูนยข์้อมูลทะเบียนและ 
  บริการนักศึกษา 
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 4 

ชั้น) 
 

3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้อง และพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร  งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวด้านข้าง
และหน้าทางเข้าฝ่ายทะเบียนนึกศึกษา ส านัก
ทะเบียนและวัดผล   
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ชั้น 2  
6. ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 2 ชั้น 3 (อาคาร
ขนาด 4 ชั้น) 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 34 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.13 อาคารบริการ 2 ชั้น 4 (อาคารขนาด 4 ชั้น) หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก

ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 280 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา

ระบบ 
- ศูนย์การเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา 
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 

4 ชั้น) 
 

4 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้อง และพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร  งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ดูแลพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินด้านหน้า ศูนย์
การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ถึงหน้าฝ่าย
วิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ 
5. พ้ืนทางเดินจากชั้น 4 ถึงทางลงบันไดที ่ชั้น 3 
6. ดูแลท าความสะอาดห้องบรรยายในการผลิตสื่อ 
7. ดูแลดูดฝุ่น ซักพรม ภายในห้องฝ่ายวิเคราะห์
และพัฒนาระบบ 
8. ดูแลท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า ทางเดิน  บันได 
ระเบียง รวมถึงกาฝากที่อยู่บนอาคาร 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 35 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.14 อาคารบริการ 2 ชั้น 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น) หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน

และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 541 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความ
สะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 2 คน ดังนี้    

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ส านักงานเลขานุการ  
- ศูนย์บริการการสอนทาง 
  วิทยุและโทรทัศน์  
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 

3 ชั้น) 

2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม  
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนว 
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 2 – 
ชั้น 1  
6. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ – ประตูลิฟต์  
ชั้น 2 และภายในห้องโดยสารลิฟต ์   
7. ห้องสุขา หมายเลขห้อง 6253  
8. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 2 
ชั้น 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น) 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 36 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.15 อาคารบริการ 2 ชั้น 3 (อาคารขนาด 3 ชั้น) หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก

ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 202 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ฝ่ายจัดระบบและวิจัย 
  สื่อการศึกษา  
- ศูนย์โสตทัศนศึกษา 
- หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
- หน่วยถา่ยภาพ   
- หน่วยศิลปกรรม 
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 

3 ชั้น) 
 
 
 

3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้อง และพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
4. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 2  
5. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 2 
ชั้น 3 (อาคารขนาด 3 ชั้น)  
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 37 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.16 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890  ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักคอมพิวเตอร์  

- ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  
 

วิชาการ 1 
 

1  
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายในส านักงานของชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 
เพ่ิมเติม ในการจัดเก็บขยะ 
3. เก็บขยะ - เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ข้ึนบนตัว
หนอนทางเท้าโดยรอบอาคาร ชั้น 1 ส าหรับพนักงาน
ดูแลท าความสะอาดที่ดูแลพ้ืนที่ในชั้น 1 
4. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
5. ดูแลท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า ทางเดิน  บันได 
ระเบียง รวมถึงกาฝากที่อยู่บนอาคาร 
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 38 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.17 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.  ตอ้งมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักงานเลขานุการ ส านัก

บรรณสารสนเทศ ห้อง 2208/1 
 

วิชาการ 1 
 

2  
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้า
ห้องและหลังห้อง 
4. พื้นที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 และชั้น 2 
บริเวณทางลงบันไดจาก ชั้น 2 มาทางลงบันได
ชั้น 1  
5. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
6. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิงและห้องสุขา
ด้านข้างอาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 39 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.18 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้. 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักงานเลขานุการ ส านัก

บรรณสารสนเทศ ห้อง 2208 
- ฝ่ายบริการสนเทศ 
- หน่วยเอกสารแทน

ตัวเงิน กองคลัง 
 

วิชาการ 1 
 

3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอกส านักงาน  
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้า
ห้องและหลังห้อง  
4. ทางลงบันไดจากชั้น 3 มาทางลงบันไดชั้น 2 
5. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง อาคาร 
วิชาการ 1 ชั้น 3 และห้องสุขาภายใน 
ฝ่ายบริการสนเทศ 
6. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนว ทั้ง
ด้านหน้าห้องและหลังห้องหน้าหน่วยเอกสาร
แทนตัวเงินกองคลัง 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 40 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.19 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักบรรณสารสนเทศ 

-  ฝ่ายเทคนิค  
  
 

วิชาการ 1 4  
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอกส านักงาน เพ่ิมเติมใน
การจัดเก็บขยะส านักงานของชั้น 3 อาคาร
วิชาการ 1 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้า
ห้องและหลังห้อง  
4. โถงพ้ืนทางเดินหน้าฝ่ายเทคนิคจนถึงโถงหน้า
ลิฟตท์างลงบันไดจากชั้น 4 มาทางลงบันไดชั้น 3  
5. ห้องสุขาภายในฝ่ายเทคนิค  
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 41 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.20 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 945 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ศูนยป์ระสานงานการประกัน 

  คุณภาพการศึกษา   
 

วิชาการ 1 
 

5  
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้ง
ด้านหน้าห้องและหลังห้อง 
5. ห้องสุขาภายในศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ชั้น 5 อาคารวิชาการ 1  
6. พ้ืนที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 5 และบริเวณ
ทางลงบันไดจากชั้น 5 มาทางลงบันไดชั้น 4 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 42 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.21 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 945 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักงานอธิการบดี  

- รองอธิการบดีฝ่ายบริการ 
 การศึกษา 
- งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 
- งานวิเทศสัมพันธ์    

วิชาการ 1 
 

5  
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม  
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้า
ห้องและหลังห้อง 
5. ห้องสุขาภายในห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา ชั้น 5 อาคารวิชาการ 1  
6. พ้ืนที่บริเวณทางลงบันไดจากชั้น 5 มาทางลง
บันไดชั้น 4 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 43 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.22 อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ชั้น 1–3 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และ

พ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 
7,600   ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 4 คน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยี 
  การสื่อสาร   
 
  
 

ผลิตรายการ
วิทยุและ
โทรทัศน์ 
(EBPC) 
 

1 
2 
3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานเทน้ าทิ้งจากเครื่องดูดความชื้น (ทุกๆ วัน)  
4. งานปิด – เปิด เครื่องปรับอากาศ  
5. งานดูแลปิด – เปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องสตูดิโอ
และห้องบันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ทุกๆ 
ห้อง  
6. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม 
7. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ผนัง และเพดาน  
8. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 44 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.23 อาคารบรรณสาร ชั้น 1 – 5 และดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน

และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 3,615 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า
ความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักบรรณสารสนเทศ 

- ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
- ศูนย์เทคโนโลยีบรรณ
สารสนเทศ 
- ห้องพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
พระบรมราชนิี  
- ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
- ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
  

บรรณสาร 
 

 
1 
2 
 
2 
 

 
 
3 
4 

 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวสัดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน   
3. เก็บขยะ - เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ขึน้บนตัว
หนอนทางเทา้โดยรอบอาคาร ชัน้ 1 ส าหรับพนักงาน
ดูแลท าความสะอาดที่ดูแลพืน้ทีใ่นชั้น 1  
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวโดยรอบ 
5. โถงพื้นทางเดนิจนถึงทางเชื่อมมาอาคารวิชาการ 1 
ชั้น 2      
6. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง ชั้น 1 – 4 
7. ดูแลท าความสะอาดดาดฟ้าอาคารบรรณสาร ชั้น 5 
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 

2 ส านักงานอธิการบดี  
- ฝ่ายวางแผนและพฒันา
ระบบงาน  
- กองแผนงาน และพื้นที่ ๆ 
ส านักคอมพิวเตอร์มาร่วมใช้งาน 
(พื้นที่ของกองแผนงาน)  
 

บรรณสาร 5 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพื้นที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวสัดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเคร่ืองดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วม ประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม  
4. พื้นที่ระเบียงทางเดินโดยรอบกองแผนงาน   
5. โถงพื้นทางเดนิจนถึงทางเชื่อมมาอาคารวิชาการ 1 
ชั้น 5      
6. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง ชั้น 5 
7. ดูแลท าความสะอาดดาดฟ้าอาคารบรรณสาร ชั้น 5 
8. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พื้นที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 

 

 
 
 



แผ่นที่ 45 ของ 86 แผ่น 
 

17.1.24 อาคารวิชาการ  2 ชั้น 2 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 486 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า  1 คน  ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - งานการประชุม กองกลาง  

  
วิชาการ 2 

 
2   
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม 
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวโดยรอบ 
ทั้งด้าน 
หน้าห้องและหลังห้อง 
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 1  
6. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต ์และ
ภายในห้องโดยสาร ชั้น 1 – 2   
7. หอ้งสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารวิชาการ 2 
ชั้น 2 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
หมายเหตุ  พนักงานท าความสะอาดในพื้นที่ที่มีห้องประชุมของหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดย

ต้องดูแลบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 46 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.25 อาคารวิชาการ  2 ชั้น 3   หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.  ตอ้งมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า  1 คน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - เลขานุการ ส านักงาน

อธิการบดี 
- ศูนย์วิชาการประเมินผล   
  ส านักทะเบียนและวัดผล    
 

วิชาการ 2 
 

3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินตลอดแนวโดยรอบ 
ทั้งด้านหน้าห้องและหลังห้อง  
4. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 2  
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต ์   
ชั้น 3 
6. ห้องสุขาภายในห้องและห้องสุขาชาย - ห้อง
สุขาหญิง อาคารวิชาการ 2 ชั้น 3 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 47 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.26 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 4 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.  ตอ้งมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
 

วิชาการ 2 
 

4 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้า
ห้องและหลังห้อง 
4. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
5. ห้องสุขาด้านในศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 4 
ลงมาชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 
7. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 4 
ลงมาชั้น 3 อาคารวิชาการ 2 
8. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์    
ชั้น 4 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 48 ของ 86 แผ่น 

 

17.1.27 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.  ตอ้งมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
 

วิชาการ 2 
 

5  
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ ทั้งด้านหน้า
ห้องและหลังห้อง 
4. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
5. ห้องสุขาด้านในศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
6. ดูแลรดน้ าต้นไม้ในบล็อกด้านหลังห้องตลอด
แนว 
7. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 5 
ลงมาชั้น 5 อาคารวิชาการ 1 
8. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 5 
ลงมาชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 
9. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต ์   
ชั้น 5 
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 49 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.28 อาคารอเนกนิทัศน์และอาคารวิทยทัศน์ รวมพ้ืนที่ประมาณ 15,400 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า

ความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 5 คน  
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หนา้ที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 งานอาคารสถานที่    
  

อเนกนิทัศน์ 
วิทยทัศน์ 

1 
2 
3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอก  และบริเวณโดยรอบ
อาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร   
2. งานเดินเอกสาร (ถ้ามี) งานเบิก – ขนน้ าดื่ม 
(ถ้ามี)   
3. งานขนวัสดุ – ครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานจัดเตรียมสถานที่ภายใน – ภายนอก เมื่อ
มีกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัด ยก 
ย้าย โต๊ะ เก้าอ้ี บอร์ด และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของ
กิจกรรม     
5. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน และเพดาน 
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
7. ห้องสขุาในห้องพักพนักงานขับรถ 
8. ห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
9. ดูแลท าความสะอาด เก็บขยะบริเวณที่จอดรถ
ใต้อาคารอเนกนิทัศน์  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 50 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.29 อาคารคลินิกแพทย์แผนไทย หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 563 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด ประจ า
ไม่น้อยกว่า  2  คน    

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักงานแพทย์แผนไทย 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   
คลินิกแพทย์
แผนไทย 

1 1. ท าความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร ทั้ง
ภายในและพืน้ที่ภายนอกโดยรอบส านักงาน ท า
ความสะอาดพื้นทีบ่ริเวณหน้าประตูทางเข้า
คลินิกโถงพื้นที่ทางเดินทั้งหมด และดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นทีโ่ดยรอบอาคารห่างจากตัว
อาคารประมาณ 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ 
และถอนวัชพชื 
2. ท าความสะอาดพื้นที่ส่วนบรกิารลูกค้าที่มารับ
บริการ เช่น ห้องตรวจที่ 1 ห้องตรวจที่ 2 ห้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องนวดชาย ห้องนวดหญิง ห้องอ
โรมาชาย ห้องอโรมาหญิง ห้องน้ าชาย ห้องน้ า
หญิง ห้องอบสมุนไพรชาย ห้องอบสมุนไพรหญิง 
ห้องวารีบ าบัดชาย ห้องวารีบ าบดัหญิง ห้องพัก
เจ้าหน้าที่คลนิิก 
3. ท าความสะอาดพื้นที่ส่วนผลติยา เช่น ห้องซัก
ล้าง ห้องอบยา ห้องท ายาแคปซลู ห้องเก็บ
วัตถุดิบ ห้องบด-ร่อน ห้องแบ่งบรรจุ ห้องท ายา
ลูกกลอน ห้องผสมยา ห้องท ายาตอกเม็ด ห้อง
เก็บยาส าเร็จรูป ห้องแบ่งบรรจุยา 
4. งานดูแลบริการเคร่ืองดื่ม และอาหารว่างแก่  
ผู้มาร่วมประชุม ในงานประชุมคลินิกแพทย์แผน
ไทยและให้ด าเนินการลา้งภาชนะให้ถูก
สุขอนามัย 
5. จัดเตรียมน้ าชาสมุนไพรและล้างแก้วน้ าชา
สมุนไพรส าหรับผู้มารับบริการประจ าวัน 
6. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑส์ านักงาน 
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพื้นที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 
 

 



 
แผ่นที่ 51 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.30 อาคารหน่วยยานพาหนะ อาคารห้องพนักงานขับรถ และอาคารโรงผลิตน้ า รวมถึงหลังคา

อาคาร หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย
รวมพ้ืนที่ประมาณ 215 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน   

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - หน่วยยานพาหนะ  

กองกลาง 
 
- กองการเจ้าหน้าที่  
 

ยานพาหนะ 
พนักงานขับรถ 
 
โรงผลิตน้ า 

1 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้อง และพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วม   ประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. เก็บขยะ – เศษวัสดุและถอนวัชพืช กาฝากที่
ขึ้นตามทางเท้าโดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคาร
ประมาณ 2 เมตร 
5. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 52 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.31 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน

และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,825 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า
ความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 1 คน  ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1  

- โถงพ้ืนที่ ชั้นล่าง 
 

วิชาการ 3 
 
 
 
 

โถง 
ชั้นล่าง 

 
 
 
 
 
 

1. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต ์ชั้น 1 และโถงพ้ืนที่ชั้นล่าง  
2. เก็บขยะ – เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ข้ึนบนตัว
หนอนทางเท้าโดยรอบอาคาร ไม่น้อยกว่า  
2 เมตร   
3. ท าความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์/พ้ืนที่
ชั้นล่าง 
4. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินโดยรอบอาคาร 
(พ้ืนกระเบื้องเคลือบ/พ้ืนหินแกรนิต/พ้ืนตัว
หนอนและพ้ืนคอนกรีต)  
5. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้าอาคารวิชาการ 3  
6. ดูแลเก็บขยะ – เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่
บริเวณลานเอนกประสงค์ระหว่างอาคารสัมมนา 
2 และอาคารวิชาการ 3   
7. ดูแลและปฏิบัติงานจัดเตรียมพ้ืนที่ชั้นล่าง 
อาคารวิชาการ 3  เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดยก – ย้ายโต๊ะ
อเนกประสงค์ เก้าอ้ีและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง     
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 53 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.32 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 – 6  และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก

ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 10,940 ตร.ม.  ต้องมี
พนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 16 คน  ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1  

- โถงพ้ืนที่ ชั้นล่าง 
 
  ให้จัดพนักงานท าความสะอาด 
จ านวน 4 คน ที่ปฏิบัติงาน
ประจ า 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
(1) ส านักวิชการ  
(2) ส านักบัณฑิตศึกษา 
(3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

วิชาการ 3 
 
 
 
 

โถง 
ชั้นล่าง 

 
 
 
 
 
 

1. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต ์ ชั้น 1 และโถงพ้ืนที่ชั้นล่าง  
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน (ถ้ามี) 
3. เก็บขยะ – เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ข้ึนบนตัว
หนอนทางเท้าโดยรอบอาคาร ไม่น้อยกว่า  
2 เมตร   
4. ท าความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์/พื้นท่ี
ชั้นล่าง 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินโดยรอบอาคาร 
(พ้ืนกระเบื้องเคลือบ/พื้นหินแกรนิต/พื้นตัว
หนอนและพ้ืนคอนกรีต)  
6. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้าอาคารวิชาการ 3      
7. ดูแลและปฏิบัติงานจัดเตรียมพ้ืนที่ชั้นล่าง 
อาคารวิชาการ 3  เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดยก – ย้ายโต๊ะ
อเนกประสงค์ เก้าอ้ีและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง     
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 54 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

2 ส านักวิชาการ 
 

วิชาการ 3 2 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์  ชั้น 2  
3. งานเดินเอกสาร  งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม  
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้าน
ของ ชั้น 2 มาที่ชั้น 1 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ชั้น 2   
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า  
อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 2 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 55 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

วิชาการ 3 2 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายในและภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์  ชั้น 2 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้าน
ของชั้น 2 มาที่ชั้น 1 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ชั้น 2   
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า  
อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 2 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 56 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

4 ส านักบัณฑิตศึกษา วิชาการ 3 2 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 2 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วม   ประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้าน
ของชั้น 2 มาที่ชั้น 1 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ชั้น 2   
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า  
อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 2 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 57 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

5  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 

วิชาการ 3 3 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 3 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ
ชั้น 3 มาท่ีชั้น 2 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 58 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

6  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
 

วิชาการ 3 3 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 3 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ
ชั้น 3 มาที่ชั้น 2 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 59 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

7 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ 
 

วิชาการ 3 3 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 3 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วม   ประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ
ชั้น 3 มาที่ชั้น 2 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 60 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

8  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
 

วิชาการ 3 3 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 3 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามยัและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ
ชั้น 3 มาท่ีชั้น 2 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชามนุษยนิเวศ
ศาสตร์ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 61 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

9  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

วิชาการ 3 4 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถง
หน้าลิฟต์ ชั้น 4 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้าน
ของ ชั้น 4 มาที่ชั้น 3 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
8.  ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคาร
วิชาการ 3      
9.  ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 4 ทุกๆ 
ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 62 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
10  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 
 

วิชาการ 3 4 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต ์ชั้น 4 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้าน
ของชั้น 4 มาที่ชั้น 3 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคาร
วิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 4 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 63 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
11  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

 
วิชาการ 3 4 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ

ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 4 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ 
ชั้น 4  มาที่ชั้น 3 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 4 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 64 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
12  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
วิชาการ 3 5 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ

ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 5 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ
ชั้น 5 มาที่ชั้น 4 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 5 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 65 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
13  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 
 

วิชาการ 3 5 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 5 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดท้ังสองด้าน
ของชั้น 5 มาที่ชั้น 4 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า  
อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 5 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 66 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
14 
 

 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

วิชาการ 3 5 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ 
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 5 
3. งานเดินเอกสาร  งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้าน
ของชั้น 5 มาที่ชั้น 4 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า  
อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 5 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 67 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
15  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 
วิชาการ 3 6 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ

ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 6 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามัยและบริการอื่นๆ  ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้านของ
ชั้น 6 มาที่ชั้น 5 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
8. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 6 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 68 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
16  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

 
วิชาการ 3 6 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่โดยรอบ

ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้า
ลิฟต์ ชั้น 6 
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
6. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทั้งสองด้าน
ของชั้น 6 มาที่ชั้น 5 ทางลงบันไดหนีไฟ  
7. โถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
8.  ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า  
อาคารวิชาการ 3      
9. ห้องสุขาชาย - หอ้งสุขาหญิง ชั้น 6 ทุกๆ ห้อง  
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 69 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.33 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 – 2  หน่วยงานส านักพิมพ์ และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน

และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 6,627 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า
ความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 5 คน   

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักพิมพ์ 

 
    

บริภัณฑ์ 1, 2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้อง และพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงาน
ประชุม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน และเพดาน   
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 70 ของ 86 แผ่น 

 

17.1.34 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 – 2  หน่วยงานส านักบริการการศึกษาและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 6,627 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อย กว่า 5 คน   

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
2 ส านักบริการการศึกษา 

 
 

บริภัณฑ์ 1, 2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงาน
ประชุม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 71 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.35 อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  ชั้น 1 – 3 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงานและ

พ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 
4,220 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 2 คน    

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี 

การพิมพ์แห่งชาติ   
 

ศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการ
พิมพ์แห่งชาติ 

1 
2 
3 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วม    
ประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน และเพดาน  
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า ของอาคาร
ศูนย์ฯ     
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 72 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.36 อาคารสุโขสโมสร ชั้น 1 – 2  หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 3,920 ตร.ม.  ตอ้งมีพนักงานท าความสะอาด
ประจ าไม่น้อยกว่า 3 คน  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - สโมสรสโุขทัยธรรมาธิราช 

 
- สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช 

สุโขสโมสร 1 – 2  
  
2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. เก็บขยะ - เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่ข้ึนบนตัว
หนอนทางเท้าโดยรอบอาคาร ชั้น 1 ส าหรับ
พนักงานดูแลท าความสะอาดที่ดูแลพ้ืนที่ในชั้น 1 
3. ถอนวัชพืชที่ข้ึนบนบริเวณระเบียงด้านหน้า 
ชั้น 2 
4. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 1 – 2 
7. พื้นที่ท าการและพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน 
ระเบียง  สระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน ดาดฟ้า 
(ยกเว้นพื้นที่ห้องอาหารและสนามเทนนิส)  
8. ท าความสะอาดที่ประจ าพ้ืนที่ชั้น 1 ให้ดูแล
รักษาความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารห่างจาก
ตัวอาคารประมาณ 2  เมตร โดยเก็บขยะเศษ
วัสดุ และถอนวัชพืช 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 73 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.37 อาคารตรีศร ชั้น 1 – 4 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน

และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 6,950  ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า
ความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 5 คน พนักงานท าความสะอาดที่ประจ าพื้นที่ของอาคาร
ตรีศร ให้ปฏิบัติงานดูแลล้างและท าความสะอาด เช็ดถู กวาด  เก็บขยะบริเวณพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 บริเวณบนลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ฯ และทางลงบันไดสามด้านโดยมีรอบเวลาดังนี้          

1) รอบที่หนี่ง เวลา 07.00 น.   
            2) รอบที่สอง เวลา 13.00 น. 
                        3) รอบที่สาม เวลา 15.30 น.  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

- ส านักงานเลขานุการ 
- ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม    
- ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล    

ตรีศร 1 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วม   ประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาดที่ใช้เข็น
ของ ตั้งแต่ชั้น 1– 4  ผนังและเพดาน   
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร    
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 74 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

2 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง    
- ส านักงานเลขานุการ 
- ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การฝึกอบรม  

ตรีศร 2 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาดที่ใช้เข็น
ของ ตั้งแต่ชั้น 1– 4  ผนังและเพดาน   
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น  
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง 
7. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า ของ 
อาคารตรีศร    
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  
 

3 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
- ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
- ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม  

ตรีศร 3 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ดูแลท าความสะอาดระเบียงด้านหลังฝ่าย
วิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาดที่ใช้เข็น
ของ ตั้งแต่ชั้น 1– 4  ผนังและเพดาน   
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร    
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 



 
แผ่นที่ 75 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

4 ส านักทะเบียนและวัดผล 
 
    

ตรีศร 3 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาด และ
เพดาน  
3. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
4. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
5. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร    
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

5 ส านักทะเบียนและวัดผล    ตรีศร 4 1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้อง และพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาด และ
เพดาน  
3. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
4. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
5. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร    
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 76 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

6 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง    
ส านักทะเบียนและวัดผล 
 

ตรีศร 1 – 4  
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอกของหน่วยงาน  
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาดที่ใช้เข็น
ของ ตั้งแต่ชั้น 1– 4  ผนังและเพดาน   
4. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น    
5. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
6. ดูแลท าความสะอาดห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
ตรีศร และจัดเตรียมห้องประชุมเม่ือมีการใช้งาน
ทุกครั้งและดูแลท าความสะอาดหลังการใช้ห้อง
ประชุม 
7. บริการครื่องดื่ม อาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
เมื่อมีการใช้งานห้องประชุม ชั้นที่ 1, 2, 4  
8. ขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ ของฝ่ายอุทยานการศึกษาและ
ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หลังจัดงาน 
9. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารตรีศร    
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 77 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.38 หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ ชั้น 1 – 3 พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า รัชกาลที่ 7 และต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ าไม่
น้อยกว่า 1 คน    

(1) หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถานรวมพ้ืนที่ประมาณ 120 ตร.ม.  
(2) อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ รวมพ้ืนที่ประมาณ 1,350 ตร.ม.  
(3) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 7 รวมพ้ืนที่ประมาณ 350 ตร.ม. (ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ
พนักงานท าความสะอาดประจ าอาคารตรีศร) 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาด
โดยสังเขป 

1 - ฝ่ายอุทยาน
การศึกษา ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง  
  

1.1 หอพระพุทธมิ่งมงคล
ธรรมสถาน (หอพระพุทธรูป
ที่ประดิษฐาน “พระพุทธ
มหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิ
ราช” พระพุทธรูปประจ า
มหาวิทยาลัย)  
 
1.2 พุ่มข้าวบิณฑ์ 
 
1.3 พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 7 

1 
 
 
 
 

 
 
 
1 – 3  

 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน – ภายนอก 
2. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ  
3. ล้างท าความสะอาด เช็ดถู กวาด เก็บ
ขยะ ณ บริเวณและบนพระบรมราชานุ- 
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  โดยมีรอบเวลาดังนี้  
   3.1 รอบท่ีหนี่ง เวลา 07.00 น.   
   3.2 รอบท่ีสอง  เวลา 13.00 น. 
   3.3 รอบท่ีสาม  เวลา 15.30 น.  
4. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุกชั้น   
5. ขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
งานประเพณีต่างๆของฝ่ายอุทยาน
การศึกษาและดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่หลัง
จัดงาน 
6. ดูแลท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคาร
พุ่มข้าวบิณฑ์ 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 



 
แผ่นที่ 78 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.39 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า (มสธ.) ชั้น 1 – 4  หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก

ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,187 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานท าความสะอาด ประจ าไม่น้อยกว่า  2  คน    

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาด
โดยสังเขป 

1 ศูนย์หนังสือ ส านักพิมพ์ 
 
 
 
 
 
ส านักงานอธิการบดี  
- งานวินัยและนิติการ  
  กองการเจ้าหน้าที่  
- หน่วยตรวจสอบภายใน   
  

อาคาร 
ที่ท าการ 

มหาวิทยาลัย
(อาคาร

พาณิชย์ส่วน
หน้า) 

1 
และพ้ืนที่  
โถงชั้น
ลอย 

 
 
2 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและ
พ้ืนที่โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม  งาน
เบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหาร
ว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเม่ือมีการใช้งาน
ห้องประชุมชั้น 4 และให้ด าเนินการล้าง
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ 
ในงานประชุม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินทั้งภายใน – 
ภายนอกอาคาร   
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 2  
และโถงชั้นลอย – ชั้น 1 
6. เก็บขยะ – เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่
ขึ้นบนตัวหนอนทางเท้าโดยรอบอาคาร ไม่
น้อยกว่า 2 เมตร        
7. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 1 – 2 
และโถงชั้นลอย  
8. ดูแลท าความสะอาดระเบียงชั้นดาดฟ้า 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 79 ของ 86 แผ่น 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาด

โดยสังเขป 
2 ส านักงานอธิการบดี  

- ศูนย์สารสนเทศ  
 
- โครงการวิจัยจัดบริการและ
ประเมินผลบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มภาวะ
โรคเมตาบอลิก (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
- ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์)   
- ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้
การสื่อสารและการพัฒนา 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ) 
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 

อาคาร      
ทีท่ าการ 

 
ห้อง 409 

 
 
 

 
ห้อง 408  

 
 

ห้อง 407 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและ
พ้ืนที่โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งาน
เบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหาร
ว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเม่ือมีการใช้งาน
ห้องประชุมชั้น 4 และให้ด าเนินการล้าง
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ 
ในงานประชุม  
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 4 
ถึงชั้น 3   
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 3 – 4  
7. ดูแลท าความสะอาดระเบียงชั้นดาดฟ้า 
8. เกบ็ขยะ – เศษวัสดุและถอนวัชพืชที่
ขึ้นบนตัวหนอนทางเท้าโดยรอบอาคาร ไม่
น้อยกว่า 2 เมตร     
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 80 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.40 พ้ืนที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริหารและพ้ืนทีห่้องประชุม ชั้น 6 อาคารบริหาร อาคาร

วิชาการ 1 อาคารวิชาการ 2  ห้องประชุมรวมพ้ืนที่ประมาณ 2,666 ตร.ม. ต้องมี
พนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 4 คน   

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 
2 
3 

งานการประชุม กองกลาง 
งานการประชุม กองกลาง 
งานการประชุม กองกลาง   
 

บริหาร 
วิชาการ 1 
วิชาการ 2 

5, 6 
6 
6 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอก 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วม   ประชุมและให้ด าเนินการล้าง
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงาน
ประชุม 
4. พ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. โถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 6 – 5    
6. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 6 ทุกๆ 
ห้อง  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
นอกจากการท าความสะอาดพ้ืนที่ พนักงานท าความสะอาดต้องประจ าพื้นที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิเศษ 

เพ่ิมเติม ดังนี้ 
- จัดเตรียมห้องประชุม ดูแลความสะอาดห้องน้ า การให้บริการเครื่องดื่ม และ

อาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย 
- งานเบิกน้ าดื่มที่กองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี) 
- ท าความสะอาดพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 5  อาคารบริหาร อาคาร

วิชาการ 1 อาคารวิชาการ 2 
- รวมทัง้ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 81 ของ 86 แผ่น 

 
17.1.41 พ้ืนที่ห้องสุขาส่วนรวม ห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง รวมห้องสุขา 22 ห้อง  รวมพ้ืนที่

ประมาณ 1,230 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาดประจ าไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น 
จ านวนห้อง

สุขา 
(ชาย-หญิง) 

หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 
 
 
 
 

 

งานอาคารสถานที่  
ห้องสุขา อาคารบริหาร  
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 1403 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 1405  
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 1503 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 1505 
ห้องสุขา อาคารบริการ 1  
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 6503 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 6501 
 

 
บริหาร 
บริหาร 

บริการ 1 
 
 

 

 
4 
5 
5 
 
 

 

 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 

 
 

 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องสุขาชาย – 
หญิง ทุกห้องโดยมีรอบการท างานวันละ 4 รอบ
เวลา ดังนี้  
   รอบท่ีหนี่ง  เวลา 07.00 น. (ท าการล้างพ้ืน  
โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือเช็ด 
กระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย) 
   รอบท่ีสอง  เวลา 10.00 น. 
   รอบท่ีสาม  เวลา 13.30 น. 
   รอบท่ีสี่     เวลา 15.00 น. (ท าการล้างพ้ืน  
โถส้วม โถปัสสาวะ อ้างล้าง เช็ดกระจกและอ่ืนๆ 
ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย) 
2. ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ชั้นล่างอาคาร
บริหารและอาคารบริการ 1 โดยมีรอบการท างาน
วันละ 2 รอบเวลาในทุกๆ วันดังนี้  
- เวลาที่หนึ่งเริ่ม 07.00 น. ของแต่ละวัน 
- เวลาที่สองเริ่มเวลา 13.30 น. ของแต่ละวัน 
- ในช่วงที่เป็นฤดูฝนหากมีน้ าฝนกระเด็นเปียก
นองพ้ืนผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความ
สะอาดมาเช็คถูให้แห้งโดยทันที 
- จัดเก็บขยะในถังขยะทิ้ง อาคารบริหารชั้นล่าง  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 82 ของ 86 แผ่น 

 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น 
จ านวนห้อง

สุขา 
(ชาย-หญิง) 

หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

2 งานอาคารสถานที่ 
ห้องสุขา อาคารวิชาการ 1 
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 2203 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 2201  
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 2301 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 2303 
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 2401 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 2403 
 

 
 
วิชาการ 1 
วิชาการ 1 
วิชาการ 1 

 
 
2 
3 
4 

 
 

2 ห้อง 
2 ห้อง  
2 ห้อง 

3. บริเวณพ้ืนที่บันไดทางขึ้น/บริเวณพ้ืน/บันได
ทางข้ึนหน้าประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า 
4. บริเวณพ้ืนที่ทางลาด และชานพักของ
ด้านข้างกองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริการ 1 
5. บริเวณทางเดินเท้า (ที่จอดรถด้านหน้าส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา) อาคารบริการ 2 (อาคาร
ขนาด 3 ชั้น) 
6. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1 ประตู
ลิฟตแ์ละภายในห้องโดยสาร อาคารวิชาการ 1, 
อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น)   
7. ดูแลท าความสะอาดจัดเก็บขยะภายในห้อง
สุขาและถังขยะหน้าห้องสุขาทุกๆ ชั้น น าไปท้ิง
ทีโ่รงขยะ 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 83 ของ 86 แผ่น 

 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น 
จ านวนห้อง

สุขา 
(ชาย-หญิง) 

หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

3 งานอาคารสถานที่ 
ห้องสุขา อาคารวิชาการ 1 
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 2501 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 2503   
ห้องสุขา อาคารวิชาการ 2 
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 2416 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 2418  
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 2516 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 2518   

 
 
วิชาการ 1 

 
 
 

วิชาการ 2 
วิชาการ 2 
 

 
 
5 
 
 
 
4 
5 

 
 

2 ห้อง 
 
 
 

2 ห้อง  
2 ห้อง  

 

1) พนักงานท าความสะอาดที่ดูแลห้องสุขาด้าน
อาคารวิชาการ 1 และพนักงานท าความสะอาด
ที่ดูแลห้องสุขาด้านอาคารวิชาการ 2 ให้ดูแลท า
ความสะอาดพ้ืนที่เพ่ิมเติม ดังนี้  
    1.1) พื้นระเบียงทางเดินหน้าหน่วยงานของ
อาคารบริหาร ชั้น 2 (งานอาคารสถานที่)   
    1.2) ม้านั่งหินอ่อนและราวพนักพิงระเบียง
ทางเดินหน้างานอาคารสถานที่  
    1.3) พื้นโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1 – 2  ถึงหน้า
ห้องสุขาชาย – หญิง อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2  
     1.4) ทางเดินลงบันไดและราวบันได ผนัง  
และเพดานชั้น 2  ถึงโถงหน้าลิฟต์ และผนัง
กระจกชั้น 1 
     1.5) ดูแลจัดเก็บและทิ้งขยะ เศษวัสดุ ถัง
รองก้นบุหรี่โดยรอบอาคารบริหาร ณ พื้นท่ีโถง
ชั้นล่าง (ถังขยะจ านวน 3 ใบ เป็นหน้าที่ของผู้
รับจ้างจัดหามาใส่ขยะ ฯลฯ)       
2) พนักงานท าความสะอาดที่ดูแลห้องสุขาด้าน
อาคารบริการ 2  ให้ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่
อาคารบริการ 1 ชั้น 5 เพ่ิมเติม ดังนี้  

2.1) พ้ืนระเบียงทางเดิน ราวพนักพิง 
ระเบียงทางเดินหน้า 

2.2) ทางเดินลงบันไดชั้นดาดฟ้า ชั้น 5 – 4  
และราวบันได ผนังและเพดานของชั้น 5 - 4 

2.3) ดูแลจัดเก็บและทิ้งขยะ เศษวัสดุ ถัง 
รองก้นบุหรี่โดยรอบอาคารบริหาร ณ พื้นท่ีโถง
ชั้นล่าง (ถังขยะจ านวน 3 ใบ เป็นหน้าที่ของ 
ผู้รับจ้างจัดหามาใส่ขยะฯลฯ)      

 
 
 



 
แผ่นที่ 84 ของ 86 แผ่น 

 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น 
จ านวนห้อง

สุขา 
(ชาย-หญิง) 

หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

4 
 
 

 
 

 

ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักงานเลขานุการ  
ห้องสุขา อาคารบริการ 2 
(อาคารขนาด 4 ชั้น)  
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 6401 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 6403  
 
 
ห้องสุขา อาคารบริการ 2 
(อาคารขนาด 3 ชั้น) 
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 6115 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 6113   
 

 
 

บริการ 2 
(อาคาร
ขนาด 4 

ชั้น) 
 
 
 
 

บริการ 2 
(อาคาร
ขนาด 3 

ชั้น) 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 

2 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 

2 ห้อง 
 

1. ดูแลท าความสะอาดทุกๆ ห้องสุขาชาย – หญิง
ทุกห้อง โดยมีรอบการท างานวนัละ 4 รอบเวลา 
ดังนี้  
   รอบที่หนี่ง  เวลา 07.00 น. (ท าการลา้งพื้น   
โถส้วม โถปสัสาวะ อ่างล้างมือเช็ดกระจกและอ่ืนๆ 
ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย) 
   รอบที่สอง  เวลา 10.00 น. 
   รอบที่สาม  เวลา 13.30 น.  
   รอบที่สี่     เวลา 15.00 น.(ท าการล้างพื้น     
โถส้วม โถปสัสาวะ อ้างล้าง เช็ดกระจกและ 
อ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาดเรียบรอ้ย) 
2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นทีช่ั้นลา่งอาคาร
บริหารและอาคารบริการ 1 โดยมีรอบการท างาน
วันละ 2 รอบเวลาในทุกๆ วนัดงันี้  
  - เวลาที่หนึ่งเร่ิม 07.00 น. ของแต่ละวัน 
  - เวลาที่สองเร่ิมเวลา 13.30 น. ของแต่ละวัน 
  - ในช่วงที่เปน็ฤดูฝนหากมีน้ าฝนกระเด็น 
เปียกนองพื้นผู้รบัจ้างต้องจัดพนกังานท าความ
สะอาดเช็คถูให้แห้งทันที       
3. บริเวณพื้นที่บันไดทางขึ้น บรเิวณพื้น บันได 
ทางขึ้นหนา้ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า 
4. บริเวณพื้นที่ทางลาดและชานพักของด้านข้าง
กองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริการ 1 
5. บริเวณทางเดินเท้า (ที่จอดรถด้านหน้าส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา) อาคารบรกิาร 2 (อาคาร
ขนาด 3 ชั้น) 
6. ท าความสะอาดโถงหนา้ลิฟต ์ชั้น 1 ประตลูิฟต์ 
และภายในห้องโดยสาร อาคารวิชาการ 1, อาคาร
บริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น)         
7. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน 
พื้นที่ และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  
     

 
 



 
แผ่นที่ 85 ของ 86 แผ่น 

 
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

ส่วนที่ 3 
 

1. รายละเอียดการท าความสะอาดในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
1.1.  ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดในวันที่มหาวิทยาลัย 

ก าหนดเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะก าหนดจุดพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาระงาน และจ านวนพนักงานท า
ความสะอาดที่จะปฏิบัติงานในภายหลัง  โดยผู้ รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจาก
มหาวิทยาลัยอีก 

1.2.  ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดก่อนเบื้องต้นประจ าอาคารอเนกนิทัศน์และอาคารวิทย
ทัศน์ เริ่มปฏิบัติงานเวลา 07.30 น. – 17.00 น. 

1.3.  ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดในวันฝึกซ้อมย่อยประจ าอาคารอเนกนิทัศน์และอาคาร 
วิทยทัศน์ เริ่มปฏิบัติงานเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่ในแต่ละรอบ
พร้อมเก็บและท าความสะอาด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมจาก
มหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

1.4.  ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดในวันฝึกซ้อมใหญ่ประจ าอาคารอเนกนิทัศน์และอาคาร
วิทยทัศน์ เริ่มปฏิบัติงานเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่ในแต่ละรอบ
พร้อมเก็บและท าความสะอาด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมจาก
มหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

1.5.  ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าอาคารอเนกนิทัศน์ 
อาคารวิทยทัศน์ อาคารวิชาการ 3 อาคารบริภัณฑ์ อาคารตรีศร อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ หอพระพุทธมิ่ง-
มงคลธรรมสถาน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2  
อาคารวิชาการ 1 อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) อาคารสุโขสโมสร เริ่มปฏิบัติงานเวลา 
05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมเก็บและท าความสะอาด
หลังการพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม
จากมหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

1.6.  ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดเก็บความเรียบร้อยของอาคารอเนกนิทัศน์และอาคาร  
วิทยทัศน์ให้อยู่ในความเรียบร้อย ก่อนจะแยกย้ายกันไปท างานตามปกติเหมือนเดิม 

1.7.  การปฏิบัติงานเร่งด่วนตามค าสั่ง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร และ
มีความจ าเป็นต้องจัดท าความสะอาดก่อน หรือหลังมีกิจกรรมไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการและงานอาคารสถานที่ หรือจะสั่งเป็นครั้งๆ ไปตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
จะต้องด าเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากมหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 



 
 

แผ่นที่ 86 ของ 86 แผ่น 
 
2. การรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
             ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความช ารุดเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ 
     ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตัวแทน หรือพนักงานรักษาความสะอาดของผู้รับจ้าง รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อ 
     ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เกิดการสูญหายซึ่งเกิดจากการกระท าของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานรักษา    
     ความสะอาดของผู้รับจ้างอีกด้วย  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนในทุกกรณี โดยไม่ 
     คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมจากมหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 


