
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 

 

ส่วนที่ 1        
 

1. ความเป็นมา           
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดอัตราก าลังของบุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะต าแหน่งลูกจ้าง 

ประจ าส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ท าให้อัตราลูกจ้างประจ าที่มีหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร ซึ่งมีอยู่จ านวนค่อนข้างจ ากัดมีจ านวนลดน้อยลง ประกอบกับพ้ืนที่อาคารที่ท าการของ
มหาวิทยาลัยมีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามา
ด าเนินการดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการมหาวิทยาลัย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินการดูแลรักษาความ

สะอาดอาคารที่ท าการมหาวิทยาลัย  
2.2 เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาด  
2.3 เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้คัดแยกขยะและน ากลับไปสู่กระบวนการ

แปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่  
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1  คุณสมบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

1)  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3)  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6)  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7)  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
8)  ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
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9)  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้

ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น 
10)  ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

3.2  คุณสมบัติที่ก าหนดเพ่ิมเติม โดยยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา 

1) ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือจดทะเบียนประกอบการดูแลท าความสะอาด
ส านักงาน อาคารสถานที่ และงานบริการท าความสะอาด 

2) ผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรม
ควบคุมมลพิษ โดยขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรองการไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย 

3) ผู้เสนอราคาต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       4) ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
       5) ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองผลงานและส าเนาคู่สัญญามาพร้อมกับเอกสารประกวด
ราคาด้วย ทั้งนี้ หนังสือรับรองผลงานและส าเนาคู่สัญญาดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวกันเท่านั้น 
และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้วไม่
เกิน 3 ปี  โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้  ในสัญญาเดียวกันเป็นวงเงินค่าจ้างไม่
น้อยกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  6) ผู้เสนอราคาจะต้องส่งส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้ามี)  
 

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท า

การมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

5. ระยะเวลาการจ้าง     
 จ านวน 12 งวด งวดละ 1 เดือน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 
 

6. วงเงินในการจัดจ้าง  จ านวน 14,904,100.00 บาท  (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมในเกณฑ์การ
พิจารณาราคาต่ าสุด 
 1) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10  
ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
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               อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจัดจ้างฯ จะพิจารณาจากเอกสารส าเนาใบ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
 2) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ
หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกล่าว 
 

8. การรับประกนัการช ารุดบกพร่อง 
กรณีมีการช ารุดบกพร่อง ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข 

ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   
  

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดจ้างตามความเหมาะสมก่อนลงนาม
ในสัญญา  ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจ้างต่อไปผู้รับจ้างยินดีที่จะรับจ้างโดยคิด
ราคาตามท่ีได้เสนอไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดตามสัญญา 

 
หมายเหตุ 
               ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน
นี้  (Terms of Reference : TOR) เป็ น ล าย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  โด ย ท าง ไป รษ ณี ย์ ต อ บ รั บ ด่ วน พิ เศ ษ  
(EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2598 หรือทาง  E-mail : 
pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
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รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 

 

ส่วนที่ 2 
 

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา 
1.1  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาทุกพ้ืนที่และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวมเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน  
1.2  ราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
1.3  ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน  
 

2. เกณฑ์ในการจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงานทุกพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย

พร้อมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมพนักงานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมแนบหลักฐาน

ยืนยันการฝึกอบรม 
2.3  ผู้เสนอราคาต้องจัดท าขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงานท าความสะอาด คัด

แยกขยะ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไป ขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ และขยะ
อันตรายที่มีอยู่ในอาคารส านักงาน เพ่ือน ากลับไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ
ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว หรือต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของ
สารอันตรายที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
 

รายชือ่ของสารเคมีอนัตรายทีห่้ามใช้ในการท 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 าหนักทั้งหมด
ของฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์ 

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 พ.ศ.2557 
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3. ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญญา 

3.1  ผู้รับจ้างต้องส่งส าเนาบัตรประชาชน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานท าความสะอาด         
ให้ผู้ว่าจ้าง ครั้งแรกภายใน 7 วันท าการ นับจากเริ่มสัญญาจ้าง กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานหรือพนักงานท าความสะอาด ต้องส่งในวันที่ให้มาปฏิบัติงาน 

3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าประวัติของพนักงานโดยละเอียดและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว โดยจัดท าเป็น 
แฟ้มส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนเข้าพ้ืนที่ จ านวน 2 ชุด 

3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมพนักงานท าความสะอาดและมีหนังสือรับรองความประพฤติของ 
พนักงานท าความสะอาดทุกคน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ การใช้สารเคมี และการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายชื่อแสดงตนพร้อมรูปถ่ายของพนักงานท าความสะอาดติดประจ า 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน และรูปแบบของป้ายชื่อให้ผู้รับจ้างน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อน 

3.5 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนและประจ า 4 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

3.6  ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางการท าความสะอาดประจ าพ้ืนที่ ทุกพ้ืนที่ที่มีพนักงานปฏิบัติงาน 
พร้อมติดรูปถ่ายพนักงานที่ประจ าพ้ืนที่ติดบนตารางการท าความสะอาดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

3.7 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

3.8 ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานท าความสะอาดที่มาปฏิบัติงานประจ าวันจ าแนกตาม 
พ้ืนที่ที่ก าหนด โดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

3.9 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องแบบพนักงานและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีคุณภาพดี
ส าหรับใช้ท าความสะอาดประจ าทุกอาคาร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

3.10 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือบันทึกเวลาท างานของพนักงานท าความสะอาด 
โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนดสถานที่ติดตั้งให้ 

3.11 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดให้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. – 17.00 น. 

3.12 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดที่ประจ าอยู่งานการประชุมและบริการทั่วไป กองกลาง 
ให้ปฏิบัติงานทีม่หาวิทยาลัย วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.30 น. 

 3.12.1 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 
ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดที่ประจ าอยู่งานการประชุมและบริการทั่วไป กองกลาง จ านวนอย่าง
น้อย 1 คน ให้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 
20.30 น. โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 

3.12.2 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา การจัดการเรียนการสอนฯลฯ  
ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดที่ประจ าอยู่งานการประชุมและบริการทั่วไป กองกลาง จ านวนอย่าง
น้อย 1 คน ให้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ในวันหยุดราชการ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 
07.30 น. – 17.30 น. โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 

 3.13 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดในวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไปจนกว่า
งานจะแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะก าหนดจุดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ภาระงาน และจ านวนพนักงานท าความสะอาดที่
จะปฏิบัติงานในภายหลัง โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก โดยมีรายละเอียด
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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3.13.1 ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดก่อนเบื้องต้นประจ าอาคารอเนกนิทัศน์ 
และอาคารวิทยทัศน์ เริ่มปฏิบัติงานเวลา 07.00 น. – 17.00 น. 

3.13.2 ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดในวันฝึกซ้อมย่อยประจ าอาคารอเนก 
นิทัศน์ อาคารวิทยทัศน์ พ้ืนที่ชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 พ้ืนที่ชั้นล่างอาคารบริหาร จุดประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่
ส่วนกลางอาคารสุโขสโมสร และห้องน้ าส่วนกลางทั้งหมด เริ่มปฏิบัติงานเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะ
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อยในแต่ละรอบ พร้อมเก็บขยะและท าความสะอาด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากมหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.13.3 ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดในวันฝึกซ้อมใหญ่ประจ าอาคารอเนก 
นิทัศน์ อาคารวิทยทัศน์ พ้ืนที่ชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 พ้ืนที่ชั้นล่างอาคารบริหาร จุดประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่
ส่วนกลางอาคารสุโขสโมสร และห้องน้ าส่วนกลางทั้งหมด เริ่มปฏิบัติงานเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะ
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่ในแต่ละรอบ พร้อมเก็บขยะและท าความสะอาด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากมหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.13.4 ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ า 
อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารวิทยทัศน์ อาคารวิชาการ 3 อาคารบริภัณฑ์ อาคารตรีศร อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์  
หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคาร
บริการ 2 อาคารวิชาการ 1 อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) จุดประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขสโมสร 
เริ่มปฏิบัติงานเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมเก็บขยะและท า
ความสะอาดหลังจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากมหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.13.5 ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานท าความสะอาดจัดเก็บวัสดุบนอาคารอเนกนิทัศน์ 
และอาคารวิทยทัศน์ให้อยู่ในความเรียบร้อย ก่อนจะแยกย้ายกันไปท างานตามปกติเหมือนเดิม 

3.14 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดในงานปฐมนิเทศ 
นักศึกษาในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะก าหนดจุด
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ภาระงานและจ านวนพนักงานท าความสะอาดที่จะปฏิบัติงานในภายหลัง  โดยผู้รับจ้างต้องไม่
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 

3.15 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดอาคารตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนดในงานสถาปนามหาวิทยาลัยจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 

3.16 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดอาคารตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ในงานจัดสอบออนไลน์ หรือพิธีการส าคัญๆของมหาวิทยาลัย ที่จัดในวันหยุดราชการ วัน
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 

3.17 การปฏิบัติงานเร่งด่วนตามค าสั่ง ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 
อาคาร และมีความจ าเป็นต้องจัดท าความสะอาดก่อนหรือหลังมีกิจกรรมไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและกองกลาง เป็นครั้งๆ ไปตามความจ าเป็น โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากมหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.18 ในกรณีก าหนดให้มีวันหยุดพิเศษท่ีมิใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานปกติ 
3.19 ห้ามผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานท าความสะอาดโดยพลการ 

อย่างเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
3.20 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างที่มาท างานกับมหาวิทยาลัย 

เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องจากมหาวิทยาลัย 
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3.21 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคลากร และของมหาวิทยาลัยที่เกิดเสียหาย และ 
สูญหาย ซึ่งเกิดจากการกระท าของพนักงานท าความสะอาด   

3.22 ผู้รับจ้างต้องควบคุมพนักงานท าความสะอาดให้ปฏิบัติหน้าที่เบิก – คืนกุญแจอาคารและ 
ส านักงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมให้จัดส่งรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และพนักงาน  
ท าความสะอาดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบด้วย 

3.23 ผู้รับจ้างจะต้องส่งผู้มีอ านาจเข้าร่วมประชุมตรวจการจ้างร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปี
ละไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง (ประชุม 1 เดือน/ครั้ง) 

3.24 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้ลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงาน ณ กองกลาง ส่วนพนักงานท าความ
สะอาดให้ลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ 

3.25 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานท าความสะอาดต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยแต่ง 
เครื่องแบบพนักงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สวมรองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรประจ าตัวระหว่างปฏิบัติงาน 

3.26 พนักงานท าความสะอาดต้องทราบรายละเอียดเงื่อนไขของการท าความสะอาด และต้องมี 
รายละเอียดการท างานในพื้นท่ีที่ตนเองรับผิดชอบ 

3.27 ห้ามผู้รับจ้างจัดพนักงานท าความสะอาดส ารองเพ่ือปฏิบัติงานแทนเกิน 3 วันท าการ 
3.28 พนักงานท าความสะอาดต้องประจ าพ้ืนที่ตลอดเวลา ในกรณีที่พนักงานท าความสะอาดลาหยุด

งาน (ลากิจ หรือพักผ่อน) หรือลาออก ผู้รับจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 3 วันท าการ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
พนักงานท าความสะอาดมาท างานแทนโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย 
           3.29 พนักงานท าความสะอาดที่ประจ าพ้ืนที่ชั้น 1 ให้ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคาร
ห่างจากตัวอาคารประมาณ 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ และก าจัดวัชพืช 

3.30 ในกรณีพ้ืนที่ท าความสะอาดมีการปรับปรุงอาคาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถโยกย้าย
พนักงานท าความสะอาดไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.31 พนักงานท าความสะอาดต้องปฏิบัติงานในภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่เช่น งานถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

3.32 พนักงานท าความสะอาดต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
หากพนักงานท าความสะอาดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัว
พนักงานท าความสะอาดรายดังกล่าวโดยทันที เมื่อได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 

3.33 พนักงานท าความสะอาดมีหน้าที่ต้องระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานมิให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคลากร และของมหาวิทยาลัย 

3.34 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ 
ควบคุม สั่งการ พนักงานท าความสะอาดได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

3.35 หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าพนักงานท าความสะอาด ผู้ใดไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ เมื่อได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว และผู้รับจ้างเห็นว่ามีเหตุผลสมควรต้องด าเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนตัว
พนักงานท าความสะอาดใหม่ที่มีความเหมาะสมให้มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างต้องด าเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากท่ีได้รับแจ้ง 

3.36 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความช ารุดเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมทั้งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เกิดการ
สูญหายซึ่งเกิดจากการกระท าของพนักงานท าความสะอาดหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมจากมหาวิทยาลัยอีกไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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4. คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผูค้วบคุมการปฏิบัติงาน 
4.1 คุณสมบัติและจ านวนของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

4.1.1 คุณสมบัติของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน   
1) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือ เทียบเท่า 
2)  อายุระหว่าง 30 – 60 ปี 
3)  มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในงานดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี 
4)  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความใส่ใจในงานที่รับผิดชอบ 
5)  ผ่านการฝึกอบรมจากผู้รับจ้าง โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติ 
6)  ต้องมีสัญชาติไทย  

4.1.2  ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มีจ านวน 2 คน คือ หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และ 
รองหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
 

4.2  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
1) ควบคุมดูแล สั่งการ และให้ค าแนะน าในการท างานของพนักงานท าความสะอาดจนกว่า 

งานจะเรียบร้อย 
                  2) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  
                  3) ต้องตรวจตราการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย  
                  4) จัดท าสมุดลงเวลาท างานประจ าวัน เอกสารส าหรับตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน (ใบรายการ) 
ประจ าวันส าหรับพนักงานของผู้รับจ้าง และส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบจ านวนพนักงานและหัวหน้าควบคุมการ
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
                  5) ต้องเข้าร่วมประชุมตรวจการจ้างร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างปีละไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง 
(ประชุม 1 เดือน/ครั้ง) 
                               

5. คุณสมบัตแิละหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานท าความสะอาด 
5.1 คุณสมบัติและจ านวนของพนักงานท าความสะอาด 

5.1.1 คุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาด   
1)  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น และอ่านออกเขียนได้ 
2)  อายุระหว่าง 20 – 65 ปี  
3)  ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจากผู้รับจ้างแล้ว 
4)  สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโดยมีใบรับรองแพทยจ์าก 

สถานพยาบาลแนบมาด้วยมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันที่เข้าด าเนินการ 
5)  มีสัญชาติไทย 
6)  มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและเป็นผู้ให้บริการที่ดี 

5.1.2 พนักงานท าความสะอาดที่มาปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 118 คน
และอยู่ประจ าพื้นท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา 

5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานท าความสะอาด 
1) ท าความสะอาดและจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ 
2) เบิก – คืนกุญแจ ยกเว้นพื้นที่ควบคุม 
3) รับ – ส่งเอกสาร 
4) เบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
5) เบิกและขนน้ าดื่ม และกระดาษช าระ 
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6) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการประชุม 
7) ท าความสะอาดห้องสุขาของหน่วยงานหรือส่วนกลาง 
8) ท าความสะอาดตามพ้ืนผิวสัมผัสด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หรือ

ทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ด าเนินการ 
9) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ถ่ายเอกสาร  เป็นต้น 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการจ้าง 
   ผู้ว่าจ้างจะท าสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่    

30 กันยายน 2566 โดยแบ่งงวดเงินเป็น 12 งวด งวดละ 1 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินการ ดังนี้  
6.1  ทุกงวดเงิน ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายใน 3 วันท าการ หลังจากครบงวดโดยยื่น 

เอกสารที่กองพัสดุ ซึ่งกองพัสดุจะตรวจสอบการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบข้อบกพร่อง ผู้รับจ้าง
ต้องด าเนินการแก้ไขทันทีถึงจะผ่านเรื่องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเอกสารประกอบการส่งมอบงานมดีังนี้ 

1)  ใบส่งมอบงาน รายงานการขัดล้างพร้อมแนบรูปถ่ายการปฏิบัติงาน 
2)  ใบเซ็นชื่อของพนักงานที่ประจ าพื้นที่นั้นๆ 
3)  ใบแจ้งหนี้  
4)  ใบก ากับภาษ ี
5)  เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงิน 

กรณีความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้างขัดแย้งกัน ให้ถือตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.2  การจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน 
เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายการเงินจะได้ด าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 

6.3  การท าสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาต่อมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 5  
ของราคาที่เสนอ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันสัญญาให้เมื่อสัญญายุติ และได้หักเงินชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นออกเรียบร้อยแล้ว 
 

7. การบอกเลิกสัญญาจ้าง  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

7.1  ผู้รับจ้างมีพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด โดยขาดพนักงาน 
จ านวน 5 คนต่อวัน เป็นเวลา 3 วันท าการต่อเนื่อง หรือขาดเกินเดือนละ 15 คน 

7.2 ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และ/หรือน้ ายาเคมทีีไ่ม่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
ไว้ และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 3 ครั้ง 

7.3 ผู้รับจ้างหรือพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมที ่
ไมเ่หมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 

7.4 ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้แล้ว หากให้ด าเนินการต่อไปจะเกิดความ 
เสียหายต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการก่อนวัน
บอกเลิกสัญญา 
 

8. การปรับ 
 8.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขของสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือพนักงานท าความสะอาด
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินในการจัดจ้าง 
 8.2 หากผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงานไม่ครบตาม 
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จ านวนที่ก าหนด ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิ์พิจารณาตัดสินปรับผู้รับจ้างได้ในอัตราวันละ 331.00 บาท 
(สามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ต่อพนักงานที่ขาด 1 คน ในกรณีที่พนักงานท าความสะอาดลาป่วย ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาพนักงานท าความสะอาดเข้ามาปฏิบัติงานแทนภายในเวลา 08.30 น. และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยโดยทันที 
 8.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานท าความสะอาดเข้ามาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผู้รับจ้างในอัตราค่าเสียหายเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ 300.00 บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง 
 

 9. การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และน  ายาเคมี ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
           9.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เหมาะสม ครบถ้วน ตามจ านวนพนักงาน
ท าความสะอาด และพร้อมใช้งานกับสภาพของพ้ืนที่และงานที่จะต้องด าเนินการ  

     9.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด ดังนี้  
  9.2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์และน้ ายาเคมีที่ใช้ท าความสะอาดประจ าทุกวันและประจ าสัปดาห์ 

1)   เครื่องมือเช็ดกระจก  
2) รถเข็น 
3) เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4) ไม้กวาดอ่อน  
5) ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นและไม้กวาดหยากไย่ 
6) ไมก้วาดน้ า/ไม้ไล่น้ าต้องมีขนาดมาตรฐาน  
7) ไม้ขนไก่ 
8) ไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้าม็อบต้องมีขนาดมาตรฐาน  
9) ไม้ม็อบถูพ้ืน  
10)  ถังบีบผ้าม็อบ  
11)  ป้ายสัญญาณเตือน 
12)  ผ้าเช็ดโต๊ะ และผ้าห่มซับน้ า 
13)  ถุงมือ ชุดป้องกันเชื้อโรค  
14)  แผ่นสก๊อตช์ไบรต์หรือฟองน้ าส าหรับล้างภาชนะ 
15)  แปรงขัดด้ามยาวและแปรงขัดด้ามสั้น 
16)  ถังน้ า ขันน้ า สายยาง 
17)  ถังขยะวางประจ าจุดที่มีพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานให้ครบทุกๆ จุด 
18)  ถุงขยะขนาด 22 x 30 นิ้ว และขนาด 30 x 40 นิ้ว เพื่อรองรับตามขนาดของ  

ถังขยะท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีของส านักงานแต่ละอาคาร รวมถึงถังขยะที่ตั้งภายในและหน้าห้องสุขา  
19)  น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
20)  น้ ายาล้างท าความสะอาดภาชนะ 
21)  น้ าสบู่เหลวล้างมือ 
22)  น้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาด 
23)  น้ ายาเช็ดพ้ืนประจ าวัน 
24)  น้ ายาล้างสุขภัณฑ์ 
25)  น้ ายาเช็ดกระจก 
26)  น้ ายาท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา 
27)  น้ ายาดันฝุ่น 
28)  ครีมขจัดคราบสิ่งต่างๆ 



แผ่นที่ 11 ของ 93 แผ่น 
 

9.2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์และน้ ายาเคมีที่ใช้ท าความสะอาดประจ าเดือนและประจ า 4 เดือน 
1) เครื่องขัดพ้ืน คุณลักษณะ : ระบบปรับด้ามต้องมีความคล่องตัว และกระชับ  

เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ล้อยางไม่ทิ้งรอยสกปรก ยางกันกระแทกรอบด้าน ลดความเสียหายต่อก าแพงและ
เฟอร์นิเจอร์ ตัวถังอะลูมิเนียมอัลลอยด์ แข็งแรงทนทาน ปราศจากสนิม 

2) เครื่องซักพรม คุณลักษณะ :  เครื่องซักพรมเดินตามดูดกลับอัตโนมัติ มีหัวดูดซักพรม
แบบรีดน้ าขนาดกว้าง ท างานได้อย่างรวดเร็วและเบาแรง มีระบบปล่อยน้ ายา สามารถใช้ได้กับน้ ายาซักพรมทุก
ชนิด ตัวเครื่องต้องมีความแข็งแรง ทนทาน มีฐานขนาดใหญ่พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีถังน้ ายาและถัง
น้ าเสียในการท าความสะอาดกวาดและดูดกลับเข้าไปในถังน้ าเสีย ปล่อยน้ ายาโดยตรงลงบนพรมให้พื้นพรมนั้นได้
ดูดซึมน้ ายาได้อย่างพอดี 

3) เครื่องดูดฝุ่น 
4) เครื่องดูดน้ า  
5) เครือ่งพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
6) บันไดส าหรับขึ้นเช็ดท าความสะอาดที่สูง 
7) นั่งร้านส าหรับขึ้นเช็ดท าความสะอาดที่สูง 
8) ผงขัด ผงซักฟอก 
9) น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค/น้ ายาฆ่าเชื้อโรค และน้ ายาดับกลิ่น 
10) น้ ายาส าหรับขัดล้างพ้ืนท าความสะอาด 
11)  น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน 
12)  น้ ายาดันฝุ่น 
13)  ครีมขจัดคราบสิ่งต่างๆ 
14)  สายไฟพ่วง ส าหรับต่อเครื่องท าความสะอาด ยาวไม่ต่ ากว่า 30 เมตร 
15)  วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการปฏิบัติงานท าความสะอาด 

เครื่องมือ อุปกรณ์และน้ ายาเคมี ต้องมีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน และต้องมี ส ารองไว้ใช้ในงาน
อาคาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าท าการตรวจสอบได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างน้ ายาเคมีที่ใช้ท า
ความสะอาดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบควบคุมคุณภาพก่อน หาก
ปรากฏว่าน้ ายามีคุณภาพไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างต้องจัดหามาใหม่เพ่ือให้ได้คุณภาพดีตามความต้องการของผู้
ว่าจ้าง 
      9.3 น้ ายาที่ใช้ในการล้างท าความสะอาดแก้วกาแฟ แก้วน้ า ตลอดจนภาชนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้
กับหน่วยงานที่มีห้องประชุมนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาน้ ายา และน้ ายาที่ใช้ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีอันตรายซึ่งแสดงไว้ใน ตารางข้อที่ 2.4 
      9.4 น้ าสบู่เหลวล้างมือในห้องสุขา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีอันตรายซึ่งแสดงไว้ในตารางข้อที่ 2.4 
      9.5 น้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาดพ้ืนและดับกลิ่นหรือที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ทุกชนิดทุก
ประเภทต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มี อันตรายซึ่งแสดงไว้ในตารางข้อที่ 2.4 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาน้ ายาที่ใช้ในการท าความสะอาดและดับกลิ่น หรือที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ทุก
ชนิดให้เหมาะสมกับสภาพของการปฏิบัติงาน 
        9.6 ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง พร้อมแสดงหลักฐานรับรองว่าไม่มีสารเคมีที่มีอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดปรากฏตาม
ตารางข้อที ่2.4 ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้น าไปใช้งานต่อไป 
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10. รายละเอียดการปฏิบัติงาน     
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานประจ าวัน การปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ การปฏิบัติงานประจ าเดือน การปฏิบัติงานประจ า 4 เดือน 
ก. ท าความสะอาดและจัดเกบ็
ขยะในพื นที่ 
1 . ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด พื้ น ที่
ส านักงานในอาคาร โดยกวาด 
แ ล ะ ถู ด้ ว ย น้ า ย า เช็ ด พื้ น
ประจ าวัน 
2. ท าความสะอาดครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ีและโซฟา
รับแขก  (ถ้ามี ) โดยน้ ายาท า
ความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา 
3. เช็ดท าความสะอาดพัดลมตั้ง
โต๊ะ โคมไฟตั้งโต๊ะ (ถ้ามี) 
4. ท าความสะอาดทางเดิ น
ประตูทางเข้า – ออก และเช็ด
ท าความสะอาดกระจก 
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ 
ประตูพื้นและภายในห้องโดยสาร
ลิฟต์ 
6. ท าความสะอาดราวบันได 
และบันไดทางขึ้น – ลง  
7. ท าความสะอาดเครื่องท าน้ า
เย็นและขวดน้ า 
8. เทน้ าจากถังรองรับน้ าจาก
เครื่องท าน้ าเย็นพร้อมทั้งเช็ดหรือ
ปัดฝุ่น 
9. เก็บขยะและท าความสะอาด
ตะกร้าใส่ผงขยะ น าไปทิ้งทีโ่รง
ขยะของมหาวิทยาลัย 
10. ดูแลรดน้ าและเทน้ าในจาน
รองกระถางต้นไม้ที่ 
ประดับภายในส านักงาน (ถ้ามี) 
11. ท าความสะอาดห้องน้ า 
และเครื่องสุขภัณฑ์วันละ 4 
รอบ  
 รอบที่หนี่ง  เวลา 07.00 น. 
(ท าการลา้งพืน้ โถส้วม โถ
ปัสสาวะ อ่างล้างมือ เช็ดกระจก
และอ่ืนๆ ในบริเวณให้ 

1. ท าความสะอาดตเูก็บ
เอกสาร ชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ 
เก้าอ้ี หลังโซฟาและบอร์ด
ประชาสัมพนัธ ์
2. ท าความสะอาดโทรศัพท์
เช็ดส่วนทีพู่ดและส่วนหูฟัง
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
3. ท าความสะอาด
คอมพิวเตอร์และโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร ์(ถ้ามี) 
4. ท าความสะอาดมาน มลูี่
ปรับแสงและบานเกล็ดภายใน
ส านักงานและอาคาร 
5. ท าความสะอาดปดกวาด
หยากไยเพดาน ฝาผนัง พัดลม
ที่ติดเพดาน กรอบรูป (ถา้มี) 
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่
ในส านักงาน 
6 . ท าความสะอาดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในลิฟต์ 
7 . ท าความสะอาดกระจก 
หน้าต่างกระจก ประตูกระจก
และห้องประชุม 
8.ท าความสะอาดคราบเปื้อน 
ตามขอบประตู หนา้ต่าง  
สวิตชป์ิด – เปิดและปลั๊กไฟ 
9. ท าความสะอาดรอยเปื้อน
บนพรมด้วยน้ ายาท าความ
สะอาด 
10. ท าความสะอาดราวบันได 
และบนัไดหนไีฟดา้นหลัง
อาคาร 
11. ท าความสะอาดพื้นไม้
ปาร์เก้  โดยดันฝุ่นและถูพื้น
ด้วยผ้ าชุบน้ า เปล่ าหมาดๆ 
และใช้น้ ายาท าความสะอาดที่
ใช้กับพื้นไม้ปาร์เก้โดยเฉพาะ 

1. ท าความสะอาดดูดฝุน่
ผ้าม่าน หน้าต่าง ดดูฝนุพรม 
2. ท าความสะอาดหลอดไฟ
และโคมไฟ  
3. ท าความสะอาดกันสาด 
ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะ 
4. ท าความสะอาดดาดฟา  
ก าจัดเศษขยะอุดตันตาม 
ท่อระบายน้ าฝนบนหลังคา 
5. ท าความสะอาดโตะ๊ เก้าอ้ี 
ที่บุด้วยหนังเทียมหรือหนัง 
แท้และเช็ดถูด้วยน้ ายารักษาหนงั
แท้หรือหนังเทียมให้ 
สะอาดเงางาม 
 

1. ท าความสะอาดปัดหยาก 
ไย่เพดาน ฝาผนัง พัดลมที่ตดิ
เพดาน ปา้ยประชาสัมพนัธ์ที่
ติดตามเสาอาคาร 
2. ท าความสะอาดปัดกวาดสิง่
สกปรกหรือดูดฝุ่นตามชัน้
อาคาร ทางเดินเทา้ ทางเดิน
บันได 
3. ท าความสะอาดขัดลางพื้น 
(ใช้น้ ายาเฉพาะแต่ละประเภท) 
โดยใช้เครื่องขัด ขัดพื้นและลา้ง
น้ าให้สะอาด ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 
4. ใช้เคร่ืองขัดพื้น ขัดมันเก็บสิ่ง
สกปรกที่ตกค้างอีกคร้ัง 
5. ท าความสะอาดเก็บรอย
เปื้อนอื่นๆ ที่เครื่องขัดไม่
สามารถท าได้ เชน่ ฝาผนัง และ
บริเวณใกล้เคียง โดยใชน้้ ายาท าความ
สะอาด 
6. ลงน้ ายาเคลือบเงา และปัด
เงาพื้น (แว็กซ์น้ า) ไม่น้อยกว่า 3 
คร้ัง 
7. ลงน้ ายาแล็คเกอรชนิดมัน
และดานของอุปกรณเครื่องใชที่
เปนไมและหวายทุกหอง 
8. ท าความสะอาดสวนอ่ืนๆ  
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 



แผ่นที่ 13 ของ 93 แผ่น 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานประจ าวัน การปฏิบัติงานประจ าสัปดาห การปฏิบัติงานประจ าเดือน การปฏิบัติงานประจ า  

4 เดือน 
สะอาดเรียบร้อย) 
  รอบท่ีสอง  เวลา 10.00 น. 
  รอบท่ีสาม  เวลา 14.00 น.  
  รอบท่ีสี่     เวลา 16.00 น.  
(ท าการล้างพ้ืน  โถส้ วม โถ
ปัสสาวะ อ่างล้าง เช็ดกระจก
และอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย) 
    ในทุกๆ รอบเมื่อท าสะอาด
แล้วให้ท าการฉีดน้ ายาดับกลิ่น
หลังท าความสะอาดทุกๆ ครั้ง 
12. ดูแลใส่กระดาษช าระใน
ห้องน้ า โดยทางมหาวิทยาลัย
เป็นผู้จัดเตรียมกระดาษช าระให ้
13. ดูแลสบู่เหลวในห้องน้ า
อยู่สม่ าเสมอ (ผู้รับจ้าง
ด าเนินการจัดหา) 
14. รายงานสิ่งของช ารุดเสีย 
หายที่เกิดข้ึนโดยด่วน เช่น  
กระจกแตก อ่างล้างมือช ารุด 
หรือชักโครก โถปัสสาวะ 
และสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับ 
ผิดชอบ 
15. ดูแลตรวจสอบปิดไฟฟ้า 
ปิดน้ า ปิดพัดลมระบาย 
อากาศ ปิดเครื่องปรับอากาศ  
ถอดปลั๊กเครื่องท าน้ าเย็นและ 
กระติกน้ าร้อนตรวจความ 
เรียบร้อยก่อนออกจาก 
ส านักงานและอาคารเมื่อเสร็จงาน
ในแต่ละวันใหป้ฏิบัติโดยเคร่งครัด 
16. กรณีท่ีรายละเอียดนอก 
เหนือจากนี้ หากผู้ว่าจ้างมิได้
ก าหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างด าเนิน 
การท าความสะอาดตาม 
สภาพของงาน หรือค าสั่งของ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี  

12. ท าความสะอาดตามพ้ืน
ผิวสัมผัสด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรคอย่างน้อยสัปดาห์ละ
หนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่
มหาวิทยาลัยแจ้งให้
ด าเนินการ 
 

  



แผ่นที่ 14 ของ 93 แผ่น 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานประจ าวัน การปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ การปฏิบัติงานประจ าเดือน การปฏิบัติงานประจ า 4 เดือน 
ข. เบิก – คืนกุญแจ ยกเว้น
พื นที่ควบคุม 
ค. รับ – ส่งเอกสาร 
ง. เบิกวัสดุและครุภัณฑ์
ส านักงาน 
จ. เบิกและขนน  าดื่ม 
ฉ. ให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มในการประชุม 
ช. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ถ่ายเอกสาร 
เป็นต้น 

   

 

11. การท าความสะอาดพรม  
11.1 ให้ผู้รับจ้างท าความสะอาดด าเนินการท าความสะอาด 1 ครั้งต่อปี ดังนี้ 

              1) ท าความสะอาดดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกในพ้ืนพรมให้สะอาดก่อนโดยใช้เครื่องมือซักเฉพาะที่ใช้
ในการท าความสะอาดพรม 

  2)  ท าความสะอาดซักพรมด้วยน้ ายาซักพรมและฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยน้ ายาเคมีที่เหมาะสม 
  3)  ท าความสะอาดซักพรมด้วยน้ าเปล่าและท าการเป่า อบ ปั่น ให้พรมแห้ง และฟูขึ้น  

11.2 พ้ืนที่ที่ต้องใช้วิธีการท าความสะอาดตามข้อ 11.1 ได้แก่ 
  1) ห้องประชุมส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารบริการ 2 
  2) ห้องสตูดิโอและห้องบันทึกรายการส านักเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคารบริการ2 
  3) ห้องประชุมสารนิเทศ 1 ชั้น 4 อาคารบริหาร 
  4) ห้องประชุมผู้บริหาร (1514) ชั้น 5 อาคารบริหาร  
  5) ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ชั้น 2  

อาคารบรรณสาร 
  6) ห้องสตูดิโอและห้องบันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชั้น 1 – 3 อาคารผลิตรายการ 

วิทยุและโทรทัศน์ (EBPC)  
  7) ห้องร าไพพรรณี ชั้น 1 อาคารอเนกนิทัศน์ 
  8) ห้องพระปกเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกนิทัศน์ 
  9) ห้องเล็กเชื่อมระหว่างห้องพระปกเกล้ากับห้องสุโขทัย ชั้น 1 อาคารอเนกนิทัศน์ 
10) ห้องสามศร รวมถึงระเบียงทางเดินด้านข้างห้องสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์  
11) ห้องกระจก ชั้น 1 อาคารวิทยทัศน์ 
12) พ้ืนที่หรือห้องประชุมที่มีการติดตั้งพรมเพ่ิมเติม 

    

12. การจัดเก็บขยะ 
           12.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาถังขยะพร้อมฝาปิด ขนาด 60 ลิตร ตั้งวางประจ าแต่ละพ้ืนที่ของอาคารที่มี
พนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่ให้ครบทุกจุดและทุกชั้น โดยตั้งประจ าพ้ืนที่ของชั้นที่ปฏิบัติงาน 
ส าหรับให้บุคลากรมหาวิทยาลัยที่อยู่ปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการได้ใช้ทิ้งขยะ  
          12.2 พนักงานท าความสะอาดต้องเก็บขยะทุกๆ วัน  และระหว่างน าไปทิ้งที่ โรงรับขยะของ
มหาวิทยาลัย ต้องมีการรองหรือห่อหุ้มป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึมของถุงขยะ และน าขยะไปทิ้ง ภายใน 1 วัน 
ทั้งนีต้้องไม่มีขยะตกค้างในถังขยะบนอาคารและส านักงานหลังเลิกปฏิบัติงาน 



แผ่นที่ 15 ของ 93 แผ่น 
 
13. การท าความสะอาดพื นที่ส่วนกลางและพื นที่ในอาคาร  
  ให้ผู้รับจ้างท าความสะอาดตามแผนการปฏิบัติงานประจ า 4 เดือน ดังนี้ 
  13.1 พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ 

1) พ้ืนที่ส่วนหน้าบริเวณเสาธง อาคารบริการ 1 
2) พ้ืนที่บันไดส่วนหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริการ 1 
3) พ้ืนทีห่น้าห้องรับสมัครนักศึกษา (One Stop Service) ชั้น 1 อาคารบริการ 1  
4) พ้ืนที่ชั้น 1 อาคารบริหาร 
5) พ้ืนที่ลานปาริชาต 
6) พ้ืนที่โถงหน้าลิฟต์และบันไดทางข้ึน ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1, 2  
7) พ้ืนที่ชั้น 1 อาคารวิชาการ  3  
8) พ้ืนที่ลานเอนกประสงค์ระหว่างอาคารสัมมนา 2 กับอาคารวิชาการ  3 
9) พ้ืนที่ชั้น 1 อาคารบริการ 2 

13.2 พ้ืนที่ในอาคาร ได้แก่ 
1) อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย  
2) อาคารบริหาร  
3) อาคารบริการ 1 
4) อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด 4 ชั้น) 
5) อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น) 
6) อาคารวิชาการ 1  
7) อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC)  
8) อาคารบรรณสาร  
9) อาคารวิชาการ 2 
10) อาคารอเนกนิทัศน์   
11) อาคารวิทยทัศน ์
12) อาคารควบคุมระบบปรับอากาศ 
13) อาคารคลินิกแพทย์แผนไทย 
14) อาคารหน่วยยานพาหนะ 
15) อาคารพนักงานขับรถยนต์ 
16) อาคารโรงผลิตน้ าดื่ม 
17) อาคารวิชาการ 3 
18) อาคารสัมมนา 2 ส านักงานโครงการความร่วมมือฯ (โครงการก านัน - ผู้ใหญ่บ้าน) 
19) อาคารบริภัณฑ์  
20) อาคารสุโขสโมสร  
21) หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน  
22) อาคารพุ่มข้าวบิณฑ ์
23) ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7  
24) อาคารตรีศร 
25) อาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง 
26) อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า  
27) ลานหลังคาสหกรณ์ร้านค้า (ท าความสะอาดขัดลางพ้ืน ไม่ต้องลงน้ ายาเคลือบเงา)  
 



แผ่นที่ 16 ของ 93 แผ่น 
 

14 ขอบเขตพื นที่ในการดูแลรักษาความสะอาด 
14.1  ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานในขอบเขตพื้นที่ดูแลรักษาความสะอาด 

อาคารที่ท าการมหาวิทยาลัย ส่วนที่เป็นอาคาร ชั้นดาดฟ้า ทางเดิน  บันได ระเบียง และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานทั้งภายใน - ภายนอกรวมถึงกาฝากที่อยู่บนอาคาร ประกอบด้วย 
 

 14.1.1 อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุใน
หัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 550 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้   
  

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - พ้ืนที่ส่วนกลางชั้นล่าง

อาคารบริหาร 
 
 
 
 

บริหาร 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน  
ให้ด าเนินการทุกวัน โดยแบ่งเวลาในการดูแลออกเป็น 
4 ช่วงเวลา หรือตลอดทั้งวัน หรือตามค าสั่งของผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
เวลาช่วงที่หนึ่ง 07.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สอง 10.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สาม 14.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สี่ 16.00 น. ของแต่ละวัน 
2. หากมีน้ าเปียกพ้ืน ต้องท าความสะอาดให้แห้งโดย
ทันท ี
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารห่างจากตัว
อาคาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ 
และก าจัดวัชพืช 
4. ท าความสะอาด ห้องราชสักการะ รัชกาลที่ 9 
5. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน โถง
หน้าลิฟต์และภายในลิฟต์ชั้น 1 
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 17 ของ 93 แผ่น 

 
  14.1.2 อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 450 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้    
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 - ศูนย์รักษาความ 
ปลอดภัย กองกลาง 
 
 
 

ประตู
ทางเข้า 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 
- ภายนอกส านักงานอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย 
จ านวน 3 ห้อง ห้องเจ้าหน้าที่ส านักงาน ห้อง
เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความ 
ปลอดภัย และห้องพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
2. ท าความสะอาดห้องสุขาศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย โดยแบ่งเวลาในการท างานเป็น 4 
ช่วงเวลา 
เวลาช่วงที่หนึ่ง 07.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สอง 10.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สาม 14.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สี่ 16.00 น. ของแต่ละวัน 
3. งานเดินเอกสาร งานถ่ายเอกสาร งานเบิก 
ขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารห่างจากตัว
อาคาร ไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ 
และก าจัดวัชพืช 
5. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง  
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 18 ของ 93 แผ่น 

 
14.1.3  อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร 

ตามท่ีระบุในหัวขอ้ย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 250 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้   
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - กองกลาง  

 
 
 

บริหาร 
 

2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินและ
ราวเหล็กด้านหน้า 
4. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางขึ้น-ลง
บันไดชั้น 2 มาท่ี ชั้น 1 
5. ดูแลท าความสะอาดลิฟต์โดยสาร ฝั่งอาคาร
บริหาร 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
อาคารบริหาร ชั้น 2 
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่ และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 19 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.4  อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร 
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 250 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้   
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - สถานสื่อสารองค์กร 

  
 

บริหาร 
 

2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินและ
ราวเหล็กด้านหน้า 
4. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางขึ้น-ลง
บันไดชั้น 2 มาท่ี ชั้น 1 
5. ดูแลท าความสะอาดลิฟตโ์ดยสาร ฝั่งอาคาร
บริหาร 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
อาคารบริหาร ชั้น 2 
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นท่ี 20 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.5  อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและพ้ืนที่ห้องช่าง                
กองอาคารสถานทีต่ามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 250 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้    
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 - กองอาคารสถานที่ 
  
 

บริหาร 
 

2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินและ
ราวเหล็กด้านหน้า  
4. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางขึ้น-ลง
บันไดชั้น 2 มาท่ี ชั้น 1  
5. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 
และชั้น 2 บริเวณทางลงบันไดจากชั้น 2 มาทางลง
บันได ชั้น 1 
6. ท าความสะอาดและจัดเก็บขยะห้องช่างชั้นล่าง
อาคารบริหาร จ านวน 1 ห้อง รวมพ้ืนที่ประมาณ 
50 ตร.ม. 
๗. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
อาคารวิชาการ ๑ ชั้น 2 
๘. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 21 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.6 อาคารบริหาร ชั้น 3 หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 972 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้    
   
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 - กองคลัง 
 
 
  

บริหาร 
 

3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง     
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราวเหล็ก
ด้านหน้าตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดชั้น 4 ชั้น 3 และชั้น  2 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 3 อาคารบริหาร  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 22 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.6 อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร 
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 325 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 - ส านักงานเลขานุการ 
ส านักงานรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลฯ 
ส านักงาน ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

บริหาร 
 

4 
 
 
 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราว
เหล็กด้านหน้าและด้านหลังตลอดแนว 
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงาน
ประชุม 
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ 
ทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 4 มาที่ ชั้น 3 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาภายในส านักงาน 
7. ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนอาคาร 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นท่ีและให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 23 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.7 อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ 
ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 486 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้    
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 งานการประชุมฯ กองกลาง 

- ห้องประชุมสารนิเทศ 1  
- ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 
 

บริหาร 
 

4 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน (ถ้ามี) 
3. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราวเหล็ก
ด้านหน้าและด้านหลังตลอดแนว 
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ 
ทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 4 มาที่ ชั้น 3 
6. รดน้ าต้นไม้ในบล็อกด้านหลังห้องประชุม 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  
 

 
นอกจากการท าความสะอาดพ้ืนที่ พนักงานท าความสะอาดต้องประจ าพื้นที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 
(1)  จัดเตรียมห้องประชุม ดูแลความสะอาดห้องน้ า ให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย 
(2)  เบิกน้ าดื่มท่ีกองทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี) 
(3)  ท าความสะอาดพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 3 อาคารบริหาร  
(4)  อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา เมื่อมีการประชุมเร่งด่วน 
(5)  รวมทั้งภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

แผ่นที่ 24 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.9 อาคารบริหาร หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุ
ในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 200 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้    
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ส านักงานเลขานุการ 

ส านักงานอธิการบดี (หอ้งรอง
อธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ
สนับสนุนการเรียนรู้ ) 
 

บริหาร 
 

5 
 
 
 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและ 
ราวเหล็กด้านหน้าและด้านหลังตลอดแนว 
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงาน
ประชุม 
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ 
ทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 5 มาท่ี ชั้น 4 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาภายในส านักงาน 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
หน่วยงานในพื้นท่ีและให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 25 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.10 อาคารบริหาร หนว่ยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร 
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 260 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้    
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ส านักงานเลขานุการ 

ส านักงานอธิการบดี  
(ห้องอธิการบดี  และ 
รองอธิการฝ่ายการเงินและ
ทรัพย์สิน) 
 
 
 

บริหาร 
 

5 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานถ่ายเอกสาร งานเบิก
ขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราว
เหล็กด้านหน้าและด้านหลังตลอดแนว 
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ ในงาน
ประชุม 
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์ 
ทางเดินจนถึงทางลงบันไดชั้น 5 มาท่ี ชั้น 4 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาภายในส านักงาน 
7. รดน้ าต้นไม้ในบล็อกด้านหลังห้อง 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 26 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.11 อาคารบริการ 1  ห้องรับสมัครนักศึกษา (One Stop Service) รวมพ้ืนที่
ประมาณ 280 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี ้   
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ห้องรับสมัครนักศึกษา  

(One Stop Service) 
 
 
    
  
 

บริการ 1 
 

1 
 

1. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน ให้
ด าเนินการทุ กวัน  โดยแบ่ งเวลาในการดูแล
ออกเป็น 4 ช่วงเวลา หรือตลอดทั้งวัน หรือตาม
ค าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
เวลาช่วงที่หนึ่ง 07.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สอง 10.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สาม 14.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สี่  16.00 น.  ของแต่ละวัน 
2. หากมีน้ าเปียกพ้ืน ต้องท าความสะอาดให้แห้ง
โดยทันท ี
3. ท าความสะอาดทุกห้องภายในห้องรับสมัคร 
นักศึกษา(One Stop Service) 
4. งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ และครุภัณฑ์
ส านักงาน  
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์และ
ภายในลิฟต์ ชั้น 1 – 2   
6. ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารห่างจาก
ตัวอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษ
วัสดุ และก าจัดวัชพืช 
7. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขา
ส าหรับผู้พิการ โดยมีรอบการท างานวันละ 4 
รอบเวลา ดังนี้  
   รอบท่ีหนี่ง เวลา 07.00 น. (ท าการล้างพ้ืน 
โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือเช็ดกระจกและ
อ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย) 
   รอบท่ีสอง  เวลา 10.00 น. ของแต่ละวัน 
   รอบท่ีสาม  เวลา 14.00 น. ของแต่ละวัน 
   รอบท่ีสี่     เวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน 
(ท าการล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้าง 
เช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย) 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 



 
 

แผ่นที่ 27 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.12 อาคารบริการ 1 ชั้น 2 หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน และ 
อาคารตามทีร่ะบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 280 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย   
 

บริการ 1 
 

2 
 

1. ท ำควำมสะอำดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภำยใน - 
ภำยนอกส ำนักงำน 
2. งำนเดินเอกสำร งำนถ่ำยเอกสำร งำนเบิกขนน้ ำ
ดื่ม  งำนเบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
3. งำนดูแลบริกำรเครื่องดื่ม และอำหำรว่ำงแก่
ผู้เข้ำร่วมประชุมและให้ด ำเนินกำรล้ำงภำชนะให้ถูก
สุขอนำมัย และบริกำรอ่ืนๆ  ในงำนประชุม 
4. ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่หน้ำระเบียงทำงเดิน บันได 
และรำวเหล็กตลอดแนว 
5. ท ำควำมสะอำดโถงพ้ืนทำงเดินจนถึงทำงลงบันได
ชั้น 2 มำที่ชั้น 1 ท ำควำมสะอำดโถงหน้ำลิฟต์/ประตู
ลิฟตแ์ละภำยในลิฟต์ ชั้น 1 – 2 
6. ท ำควำมสะอำดห้องสุขำชำย – ห้องสุขำหญิง  ชั้น 
2 อำคำรบริกำร 1  
7. งำนถ่ำยเอกสำรส ำนักงำน 
8. ภำรกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน 
ในพ้ืนที ่และให้ด ำเนินงำนนอกเหนือจำกนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 28 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.13 อาคารบริการ 1 ชั้น 2  หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน และอาคารตามที่
ระบใุนหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 283 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 - กองทรัพยากรบุคคล   
 

บริการ 1 
 

2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอ่ืนๆ  ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราวเหล็ก
ด้านหน้าและด้านหลังตลอดแนว  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดชั้น 2 มาท่ี ชั้น 1 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 2 อาคารบริการ 1  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 29 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.14 อาคารบริการ 1 ชั้น 3 หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 150 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้   
    
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 - หน่วยใบส าคัญเงิน
รายได้   กองคลัง  
 
  

บริการ 1 
 

3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง     แก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราวเหล็ก
ด้านหน้าตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดชั้น 3 และชั้น  2 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 3 อาคารบริหาร  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 30 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.15 อาคารบริการ 1 ชั้น 3  หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน  
และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 283 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักงานเลขานุการ 
 

บริการ 1 
 

 

3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง      
แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้าง
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
4. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราว
เหล็กด้านหน้าตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินด้านหน้า 
จนถึงโถงบันไดทางข้ึนชั้น 2  
6. ท าความสะอาดห้ องสุ ขาชาย ชั้ น  3 
อาคารบริการ 1 
7 . ภ ารกิจ อ่ืนๆ  ที่ ได้ รับมอบหมายจาก
ห น่ ว ย งาน ใน พ้ื น ที่ แ ล ะ ให้ ด า เนิ น งาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 31 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.16 อาคารบริการ 1 ชั้น 4  หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน และอาคาร
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 493 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 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. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. เบิก – คืนกุญแจส านักงานเลขานุการส านัก
คอมพิวเตอร์ (ยกเว้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1 - 3) 
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง     
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. ท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงทางเดินตลอด
แนวหน้าอาคารบริการ 1 ชั้น 4  
6. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินและบันได
ระหว่าง ชั้น 3 – ชั้น 5  
7. ท าความสะอาดห้องสุขาภายในส านักงาน
เลขานุการ ส านักคอมพิวเตอร์  
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 32 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.17 อาคารบริการ 2 ชั้น 1 (อาคารขนาด 4 ชั้น) หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบ 
ภายนอกส านักงาน และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 493 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า
ความสะอาด 1 คน ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ฝ่ายรับนักศึกษา  
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 

4 ชั้น) 
 

1 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง      
แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้าง
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
4. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราว
เหล็กด้านหน้าตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินด้านหน้า 
จนถึงโถงบันไดทางข้ึนชั้น 2  
6. ท าความสะอาดห้ องสุ ขาชาย ชั้ น  1 
อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด 4 ชั้น) 
7 . ภ ารกิจ อ่ืนๆ  ที่ ได้ รับมอบหม ายจาก
ห น่ ว ย งาน ใน พ้ื น ที่ แ ล ะ ให้ ด า เนิ น งาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

แผ่นที่ 33 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.18 อาคารบริการ 2 ชั้น 2 (อาคารขนาด 4 ชั้น) หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบ 
ภายนอกส านักงาน และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 493 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความ
สะอาด 2 คน  ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - กองพัสดุ 

 
บริการ 2 

(อาคารขนาด 4 
ชั้น) 

2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานถ่ายเอกสาร งานเบิกขนน้ า
ดื่ม งานเบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน บันได 
และราวเหล็กตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดมาที่ชั้น 1 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
อาคารบริการ 1 ชั้น 2 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 34 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.19 อาคารบริการ 2 ชั้น 2 (อาคารขนาด 4 ชั้น) หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก
ส านักงาน และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย รวมพ้ืนที่ประมาณ 493 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน  
ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักทะเบียนและวัดผล 

- ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 
- ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและ
บริการนักศึกษา 
 
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 4 

ชั้น) 
 

3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัย และบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
บันได และราวเหล็กตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินทั้งด้านหน้า
และด้านหลังตลอดจนถึงทางลงบันไดมาที่ชั้น 3 
6. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ – ประตูลิฟต์  
และภายในห้องโดยสารลิฟต์  
6. ท าความสะอาดห้องสุขาหญิง อาคารบริการ 
2 ชั้น 3 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 แผ่นที่ 35 ของ 93 แผ่น 

 
14.1.20  อาคารบริการ 2 ชั้น 4 (อาคารขนาด 4 ชั้น) หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 

ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 140 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  
ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักคอมพิวเตอร์ 

- ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 4 

ชั้น) 

4 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง        
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนทีห่น้าระเบียงทางเดิน 
 บันได และราวเหล็กตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดพ้ืนทางเดินจากชั้น 4 ถึงทางลง
บันไดที ่ชั้น 3 
6. ท าความสะอาดดูดฝุ่น ซักพรม ภายในห้องฝ่าย
วิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 36 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.21  อาคารบริการ 2 ชั้น 4 (อาคารขนาด 4 ชั้น) หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก  
ส านักงาน และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 160 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  
ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ศูนย์การเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 4 

ชั้น) 
 

4 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง        
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนทีห่น้าระเบียงทางเดิน 
 บันได และราวเหล็กตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดห้องบรรยายในการผลิตสื่อ 
6. ท าความสะอาดดูดฝุ่น ซักพรม ภายในห้อง
บรรยายในการผลิตสื่อ 
7. ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า ทางเดิน บันได 
ระเบียง รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
8. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง  
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 37 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.22  อาคารบริการ 2 ชั้น 1 (อาคารขนาด 3 ชั้น) หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 185 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้    
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1  ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ฝ่ายจัดสอบ 
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 3 ช้ัน) 

1 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง     
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน
ตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางขึ้น-
ลงบันไดมาท่ี ชั้น 1  
6. ท าความสะอาดห้องสุขา  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 38 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.23  อาคารบริการ 2 ชั้น 1 (อาคารขนาด 3 ชั้น) หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 185 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้    
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- หน่วยเทปเสียง 
- หน่วยศิลปกรรม 
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 3 ช้ัน) 

1 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง     
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน
ตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางขึ้น-
ลงบันไดมาท่ี ชั้น 1  
6. ท าความสะอาดห้องสุขา  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 39 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.24  อาคารบริการ 2 ชั้น 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น) หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบ 
ภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 541 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 
2 คน ดังนี้    
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ส านักงานเลขานุการ  
- ศูนย์บริการการสอนทาง 
  วิทยุและโทรทัศน์  
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 3 

ชั้น) 

2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง     
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน
ตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดมาที่ ชั้น 2 – ชั้น 1  
6. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ – ประตูลิฟต์  
ชั้น 2 และภายในห้องโดยสารลิฟต์    
7. ท าความสะอาดห้องสุขา หมายเลขห้อง 
6253  
8. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง 
อาคารบริการ 2 ชั้น 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น) 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 40 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.25  อาคารบริการ 2 ชั้น 3 (อาคารขนาด 3 ชั้น) หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 202 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ฝ่ายจัดระบบและวิจัย 
  สื่อการศึกษา  
- ศูนย์โสตทัศนศึกษา 
- หน่วยบริการ
โสตทัศนูปกรณ์ 
- หน่วยถา่ยภาพ   
 
 

บริการ 2 
(อาคารขนาด 3 ช้ัน) 

 
 
 

3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
4. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดมาที ่ชั้น 2  
5. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 3 อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด 3 ชั้น)  
6. ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า ทางเดิน บันได 
ระเบียง รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 41 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.26 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร 
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890  ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักคอมพิวเตอร์  

- ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  
- พ้ืนที่ส่วนกลางชั้นล่าง
อาคารวิชาการ 1 

วิชาการ 1 
 

1  
 

1. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน  
ให้ด าเนินการทุกวัน โดยแบ่งเวลาในการดูแล
ออกเป็น 4 ช่วงเวลา หรือตลอดทั้งวัน หรือตาม
ค าสั่งของผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
เวลาช่วงที่หนึ่ง 07.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สอง 10.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สาม 14.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สี่ 16.00 น. ของแตล่ะวัน 
2. หากมีน้ าเปียกพ้ืน ต้องท าความสะอาดให้แห้ง
โดยทันท ี
3. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน 
4. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายในส านักงานของชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 
เพ่ิมเติมในการจัดเก็บขยะ 
5. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชตามทางเท้า
โดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 2 
เมตร 
6. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 42 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.27 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักงานเลขานุการ  

ส านักบรรณสารสนเทศ  
ห้อง 2208/1 
 

วิชาการ 1 
 

2  
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ท าความสะอาดระเบียงทางเดินและราวเหล็ก
ด้านหน้าตลอดแนว 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 
1 และชั้น 2 บริเวณทางลงบันไดจาก ชั้น 2 มา
ทางลงบันไดชั้น 1  
5. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
6. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณบันไดหนีไฟชั้น 1 
และบริเวณทางลงบันไดจากชั้น 2 มาทางลง
บันไดชั้น 1 
7. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง  
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผ่นที่ 43 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.28  อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ฝ่ายบริการสนเทศ ส านัก

บรรณสารสนเทศ 
- หน่วยเอกสารแทนตัวเงิน  
กองคลัง 
 

วิชาการ 1 
 

3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน  
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
บันได และราวเหล็กตลอดแนว 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 
3 และชั้น 2 บริเวณทางลงบันไดจาก ชั้น 3 มา
ทางลงบันไดชั้น 2  
5. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 และห้องสุขาภายในฝ่าย
บริการสนเทศ 
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 44 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.29 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักบรรณสารสนเทศ 

-  ฝ่ายเทคนิค  
  
 

วิชาการ 1 4  
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 
– ภายนอกส านักงาน เพ่ิมเติมในการจัดเก็บขยะ
ส านักงานของชั้น 3 อาคารวิชาการ 1 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ท าความสะอาดระเบียงทางเดิน บันได ราวเหล็ก  
ทั้งด้านหน้าห้องและหลังห้อง 
4. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินหน้าฝ่ายเทคนิค
จนถึงโถงหน้าลิฟต์ทางลงบันไดจาก ชั้น 4 มาทางลง
บันได ชั้น 3  
5. ท าความสะอาดห้องสุขาภายในฝ่ายเทคนิค 
6. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณบันไดหนีไฟ ชั้น 4 
มาทางลงบันไดชั้น 3 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 45 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.30   อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามทีร่ะบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 945 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ศูนย์ประสานงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา   
 

วิชาการ 1 
 

5  
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงทางเดินด้านหน้า
ห้องและหลังห้องตลอดแนว 
5 . ท าค วาม สะอาด ห้ อ งสุ ข าภ าย ใน ศู น ย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 5 
อาคารวิชาการ 1  
6. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์   
ชั้น 5 และบริเวณทางลงบันไดจากชั้น 5 มาทาง
ลงบันไดชั้น 4 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 46 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.31 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร 
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 945 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้ 
 

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

อธิการบดี  
- รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวิเทศ
สัมพนัธ์ 
- สถานวิเทศสัมพันธ์    

วิชาการ 1 
 

5  
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง              
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดระเบียงทางเดิน บันได ราว
เหล็ก ทั้งด้านหน้าห้องและหลังห้องตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาภายในห้ องรอง
อธิการบดีฯ ชั้น 5 อาคารวิชาการ 1  
6. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณทางลงบันไดจาก
ชั้น 5 มาทางลงบันไดชั้น 4 
7. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณบันไดหนีไฟชั้น 5 
มาทางลงบันไดชั้น 4 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผ่นที่ 47 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.32  อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ชั้น 1–3 และชั้นดาดฟ้า  
หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 7,600   
ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 4 คน ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
- ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยี 
  การสื่อสาร   
 
  
 

ผลิตรายการ
วิทยุและ
โทรทัศน์ 
(EBPC) 
 

1 
2 
3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานเทน้ าทิ้งจากเครื่องดูดความชื้นทุกวัน 
4. งานปิด – เปิด เครื่องปรับอากาศ  
5. งานดูแลปิด – เปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องสตูดิโอ
และห้องบันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ทุกห้อง  
6. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง       
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
7. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
ผนัง และเพดาน  
8. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดทุกชั้น   
9. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
10. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชที่ขึ้นตาม
ทางเท้าโดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารไม่น้อย
กว่า 2 เมตร ส าหรับพนักงานท าความสะอาดที่
ประจ าพ้ืนที่ชั้น 1 
11. ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า ทางเดิน บันได 
ระเบียงรวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
12. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 48 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.33  อาคารบรรณสาร(ห้องสมุด)  ชั้น 1 – 4  หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 2,500 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 4 คน 
(รับผิดชอบ ชั้นละ 1 คน) ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ช้ัน หน้าท่ีของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ส านักบรรณสารสนเทศ 
- ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
- ศูนย์เทคโนโลยีบรรณ
สารสนเทศ 
 
- ห้องพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
พระบรมราชินี  
 
- ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
  

บรรณสาร 
 

 
1 
2 
 
 

2 
 

 
 
 

3 
4 

 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพื้นท่ีโดยรอบภายใน 
– ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานถ่ายเอกสาร งานเบิกขนน้ า
ด่ืม งานเบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง       
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม   
4. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชท่ีขึ้นตามทาง
เท้าโดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารประมาณ 2 
เมตร ส าหรับพนักงานท าความสะอาดที่ประจ า
พ้ืนที่ชั้น 1 
5. ท าความสะอาดพื้นท่ีหน้าระเบียงทางเดินตลอด
แนวโดยรอบ 
6. ท าความสะอาดโถงพื้นทางเดินจนถึงทางเชื่อม
มาอาคารวิชาการ 1 ชั้น 2      
7. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 1 – 4 
8. ท าความสะอาดดาดฟ้าอาคารบรรณสารรวมถึง
ก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
9. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพื้นที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 49 ของ 93 แผ่น 
 
 

14.1.34 อาคารบรรณสาร ชั้น 5 และดาดฟ้า และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน 
และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 985 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ช้ัน หน้าท่ีของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ส านักงานอธิการบดี  
- รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ 
แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล  
- กองแผนงาน และพื้นท่ี ๆ 
โดยรอบหน่วยงาน และดาดฟ้า 
(พื้นที่ของกองแผนงาน)  
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณสาร 5 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพื้นท่ีโดยรอบภายใน 
- ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าด่ืม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่อง ด่ืมและอาหารว่าง          
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ 
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดพื้นท่ีระเบียงทางเดินโดยรอบ
กองแผนงาน   
5. ท าความสะอาดโถงพื้นทางเดินจนถึงทางเชื่อม
มาอาคารวิชาการ 1 ชั้น 5      
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 5 (ภายในกองแผนงาน) 
7. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
อาคารวิชาการ ๑ ช้ัน ๕ 
8. ดูแลท าความสะอาดดาดฟ้าอาคารบรรณสาร
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
9. งานถ่ายเอกสาร  
10. ท าค ว าม ส ะอ าด ห้ อ ง รอ งอ ธิ ก า ร แ ผ น 
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
11. บริการเครื่องด่ืมและอาหารว่าง ส าหรับ รอง
อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
12. ภารกิจอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพื้นที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 50 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.35 อาคารวิชาการ  2 ชั้น 2 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 486 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน  ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - งานการประชุมฯ กองกลาง  

- ห้องประชุม 2220-2226 
- ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 
 
  
 
 

วิชาการ 2 
 

2   
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . ดู แล บ ริ ก าร เค รื่ อ งดื่ ม แล ะอ าห ารว่ า ง           
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดมาที ่ชั้น 1  
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์และ
ภายในลิฟต์ ชั้น 1 – 2   
6. ห้องสุขาชาย–ห้องสุขาหญิง อาคารวิชาการ 2 
ชั้น 2 
7. ท าความสะอาดระเบียงทางเดิน บันได ราว
เหล็ก รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ไดร้ับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
นอกจากการท าความสะอาดพ้ืนที่พนักงานท าความสะอาดต้องประจ าพื้นที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 
(1)  จัดเตรียมห้องประชุม ดูแลความสะอาดห้องน้ า ให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย 
(2)  เบิกน้ าดื่มท่ีกองทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี) 
(3)  ท าความสะอาดพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 2  อาคารวิชาการ 2 
(4)  อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา เมื่อมีการเรียนการสอนหรือประชุมเร่งด่วน 
(5)  รวมทั้งภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที ่51 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.36 อาคารวิชาการ  2 ชั้น 3 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - ศูนย์วิชาการประเมินผล   

  ส านักทะเบียนและวัดผล    
 

วิชาการ 2 
 

3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินตลอด
แนวโดยรอบ ทัง้ด้านหน้าห้องและหลังห้อง  
4. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดมาที ่ชั้น 2  
5. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต ์ชั้น 3 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาภายในห้องและห้อง
สุขาชาย - ห้องสุขาหญิง อาคารวิชาการ 2 ชั้น 3 
7. พ้ืนที่บริเวณบันไดหนีไฟ ชั้น 3 มาทางลงบันได
ชั้น 2 
8. ท าความสะอาดทางเดิน บันได ระเบียง รวมถึง
ก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นท่ี 52 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.37 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 4 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร 
ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
 

วิชาการ 2 
 

4 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน
โดยรอบทั้งด้านหน้าห้องและหลังห้อง 
4. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้ เข้าร่วมประชุม
และล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการ
อ่ืนๆ ในงานประชุม 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาด้านในศูนย์วิชาการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
6. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันได จากชั้น 4 ลงมาชั้น 3 อาคารวิชาการ 2 
7. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟต์  
ชั้น 4 
8. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณบันไดหนีไฟ  
ชั้น 4 มาทางลงบันไดชั้น 3 
9. ท าความสะอาดทางเดิน บันได ราวเหล็ก 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
10. ภ ารกิ จ อ่ืนๆ  ที่ ได้ รับมอบหมายจาก
ห น่ ว ย ง า น ใน พ้ื น ที่ แ ล ะ ให้ ด า เนิ น ง า น
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 53 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.38  อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,890 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

- ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
 

วิชาการ 2 
 

5  
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน
โดยรอบทั้งด้านหน้าห้องและหลังห้อง 
4. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาด้านในศูนย์วิชาการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
6. ดูแลรดน้ าต้นไม้ในบล็อกด้านหลังห้องตลอด
แนว 
7. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันได จากชั้น 5 ลงมาชั้น 4 อาคารวิชาการ 2 
8. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์/ประตูลิฟตช์ั้น 5 
9. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณบันไดหนีไฟ  ชั้น 
5 มาทางลงบันไดชั้น 4 
10. ท าความสะอาดทางเดิน บันได ราวเหล็ก
ระเบียง รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
11. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผ่นที่ 54 ของ 93 แผ่น 

 
14.1.39   อาคารบริหาร ชั้น 5 ห้องประชุมผู้บริหาร (1514) ห้องประชุมรวมพ้ืนที่ประมาณ  

560 ต.ร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 
 
 

 
 

งานการประชุม กองกลาง 
- ห้องประชุมผู้บริหาร (1514) 
งานการประชุม กองกลาง 
 
 
 

บริหาร 
 
 

 
 

5 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอก 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
แก่ผู้ เข้ าร่วมประชุมและให้ล้ างท าความ
สะอาดภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการ
อ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
ราวเหล็กตลอดแนว 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทาง
ลงบันไดชั้น 5 ถึงชั้น 4    
6. ท าความสะอาดทางเดิน บันได ราวเหล็ก
ระเบียง รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
7 . ภ ารกิจ อ่ืนๆ  ที่ ได้ รับมอบหมายจาก
ห น่ ว ย งาน ใน พ้ื น ที่ แ ล ะ ให้ ด า เนิ น งาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
นอกจากการท าความสะอาดพ้ืนที่พนักงานท าความสะอาดต้องประจ าพื้นที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 
(1) จัดเตรียมห้องประชุม ดูแลความสะอาดห้องน้ า ให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย 
(2) เบิกน้ าดื่มท่ีกองทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี) 
(3) ท าความสะอาดพื้นทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 4  อาคารบริหาร  
(4) อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา เมื่อมีการประชุมเร่งด่วน 
(5) รวมทั้งภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 55 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.40   อาคารบริหาร อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 ห้องประชุมรวมพ้ืนที่ ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 
ห้องเจ้าหน้าที่โสตฯ พ้ืนที่ประมาณ 2,150 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 4 คน  ดังนี้ 
 
ล าดับ หนว่ยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 
 

2 
 

 
 

- ห้องประชุม อาคารบริหาร ห้อง
เตรียมเครื่องดื่ม 
- ห้องประชุม อาคารวิชาการ 1 
ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 
งานการประชุมฯ กองกลาง   
 
 

ส่วนต่อ
เติม 

บริหาร 
วิชาการ 1 

 

6 
 

6 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอก 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
แก่ผู้ เข้ าร่วมประชุมและให้ล้ างท าความ
สะอาดภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการ
อ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
ราวเหล็กตลอดแนว รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่
บนอาคาร 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทาง
ลงบันไดชั้น 6 ถึงชั้น 5    
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขา
หญิง ชั้น 6 ทุกห้อง  
7. ท าความสะอาด เก็บขยะ ห้องเจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์ 
8 . ภ ารกิจ อ่ืนๆ  ที่ ได้ รับมอบหมายจาก
ห น่ ว ย งาน ใน พ้ื น ที่ แ ล ะ ให้ ด า เนิ น งาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
นอกจากการท าความสะอาดพ้ืนที่พนักงานท าความสะอาดต้องประจ าพื้นที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 
(1)  จัดเตรียมห้องประชุม ดูแลความสะอาดห้องน้ า ให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย 
(2) เบิกน้ าดื่มที่กองทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี) 
(3) ท าความสะอาดพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันไดมาที่ ชั้น 5  อาคารบริหาร อาคารวิชาการ 1  
(4) อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา เมื่อมีการเรียนการสอนหรือประชุมเร่งด่วน 
(5) รวมทั้งภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 56 ของ 93 แผ่น 
 
 

14.1.41 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 180 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักงานอธิการบดี 

- สถำนวิจัยสถาบัน 
ห้อง 2614 
 

วิชาการ 2 
 

6 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงทางเดินด้านหน้า 
ก าจัดกาฝากที่อยู่บนอาคาร 
4. ท าความสะอาดทางเดิน บันได ราวเหล็ก 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 6 อาคารวิชาการ 2  
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที ่57 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.42  อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 180 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักงานอธิการบดี 

- สถำนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือ
กำรศึกษำทำงไกล 
ห้อง 2614/1 
 

วิชาการ 2 
 

6 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงทางเดินด้านหน้า 
ก าจัดกาฝากที่อยู่บนอาคาร 
4. ท าความสะอาดทางเดิน บันได ราวเหล็ก 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 6 อาคารวิชาการ 2  
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 58 ของ 93 แผ่น 

 
14.1.43  อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 หนว่ยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 

อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 250 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน  ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักงานอธิการบดี 

- กองกฎหมาย 2615 
ห้องประชุม 2606 
ห้องประชุม 2607 
 

วิชาการ 2 
 

6 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน   
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่ระเบียงทางเดินด้านหน้า 
ก าจัดกาฝากที่อยู่บนอาคาร 
4. ดูแลบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
5. ท าความสะอาดทางเดิน บันได ราวเหล็ก 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 6 อาคารวิชาการ 2  
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 59 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.44 อาคารอเนกนิทัศน์ ชั้น 1 - 3, อาคารวิทยทัศน์ ชั้น 1-3, และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร รวม
พ้ืนที่ประมาณ 13,930 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 6 คน ดังนี้ 

 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 กองอาคารสถานที่   
 
 
  

อเนกนิทัศน์ 
วิทยทัศน์ 

 
 
 

1 
2 
3 
 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 
– ภายนอกอาคาร 
2. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชที่ขึ้นตามทางเท้า
โดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารประมาณ 2 เมตร  
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกและขนน้ าดื่ม(ถ้ามี)   
4. งานขนวัสดุ – ครุภัณฑ์ส านักงาน  
5. งานจัดเตรียมสถานที่ภายใน – ภายนอก เมื่อมี
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัด ขนย้าย โต๊ะ 
เก้าอ้ี บอร์ดและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของกิจกรรม     
6. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน และ
เพดาน 
7. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันได
ทุกชั้น   
8. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
9. ท าความสะอาดเก็บขยะ – เศษวัสดุ ที่จอดรถใต้
อาคาร 
10. ท าความสะอาดเก็บขยะ – เศษวัสดุ  ห้อง
เบิกจ่ายวัสดุงานซ่อมบ ารุง กองอาคารสถานที่ 
11. ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า ทางเดิน บันได 
ระเบียง รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
12. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 60 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.45  อาคารคลินิกแพทย์แผนไทย หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน 
และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 563 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ส านักงานแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ   

คลินิกแพทย์
แผนไทย 

1 1 . ท าความสะอาด พ้ื นที่ ทั้ งห มดของอาคาร          
ทั้ งภายในและพ้ืนที่ภายนอกโดยรอบส านักงาน      
2. ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณหน้าประตูทางเข้า
คลินิกโถงพ้ืนที่ทางเดินท้ังหมด  
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารห่างจากตัว
อาคารประมาณ 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุและ
ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนอาคาร 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนบริการลูกค้าที่มารับ
บริการ เช่น ห้องตรวจที่  1 ห้องตรวจที่  2 ห้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องนวดชาย ห้องนวดหญิง ห้อง อโร
มาชาย ห้องอโรมาหญิง ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 
ห้องอบสมุนไพรชาย ห้องอบสมุนไพรหญิง ห้องวารี
บ าบัดชาย ห้องวารีบ าบัดหญิง ห้องพักเจ้าหน้าที่
คลินิก 
5. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนผลิตยา เช่น ห้องซักล้าง 
ห้องอบยา ห้องท ายาแคปซูล ห้องเก็บวัตถุดิบ     
ห้องบดร่อน ห้องแบ่งบรรจุ ห้องท ายาลูกกลอน ห้อง
ผสมยา ห้องท ายาตอกเม็ด ห้องเก็บยาส าเร็จรูป    
ห้องแบ่งบรรจุยา 
6. ดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง แก่ผู้มาร่วม
ประชุมและให้ด าเนินการล้างท าความสะอาดภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัย 
7. จัดเตรียมน้ าชาสมุนไพรและล้างแก้วน้ าชา
สมุนไพรส าหรับผู้มารับบริการประจ าวัน 
8. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน            
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 61 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.46  อาคารหน่วยยานพาหนะ อาคารห้องพนักงานขับรถ รวมถึงหลังคาอาคาร หน่วยงาน และ
พ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 215 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท า
ความสะอาด 1 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - หน่วยยานพาหนะ 

กองกลาง 
 
 
 

ยานพาหนะ 
พนักงานขับรถ 

 
 
 

1 
 
 
 

 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. เก็บขยะ – เศษวัสดุและก าจัดวัชพืชที่ขึ้นตาม
ทางเท้าโดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารไม่น้อย
กว่า 2 เมตร 
4. ท าความสะอาดหลังคารวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่
บนอาคาร 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 62 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.47 อาคารโรงผลิตน  า รวมถึงหลังคาอาคารหน่วยงาน และอาคารเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1-3 
และพ้ืนทีโ่ดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 245 ตร.ม. ต้องมพีนักงาน
ท าความสะอาด 1 คน ดังนี ้
 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 - กองทรัพยากรบุคคล 

- โรงผลิตน้ าดื่มฯ 
- อาคารเครื่องปรับอากาศ  
 
 

โรงผลิตน้ า 
อาคารควบคุม

ระบบปรับ
อากาศ 

1 
๑ 
๒ 
๓ 
 
 

 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. เก็บขยะ – เศษวัสดุและก าจัดวัชพืชที่ขึ้น
ตามทางเท้าโดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคาร
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
4. ท าความสะอาดหลังคารวมถึงก าจัดวัชพืชที่
อยู่บนอาคาร 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขา
หญิง  
6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 63 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.48  อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,300 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้ 
 

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

- พ้ืนทีโ่ถง ชั้นล่าง 
 

วิชาการ 3 
 
 
 
 

โถง 
ชั้นล่าง 

 
 
 
 
 
 

1. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน     
ให้ด าเนินการทุกวัน โดยแบ่งเวลาในการดูแล
ออกเป็น 4 ช่วงเวลา หรือตลอดทั้งวัน หรือตาม
ค าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
เวลาช่วงที่หนึ่ง 07.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สอง 10.00 น.  ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สาม 14.000 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สี่    16.00 น. ของแต่ละวัน 
2. หากมีน้ าเปียกพ้ืน ต้องท าความสะอาดให้แห้ง
โดยทันที 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบของโถงหน้าลิฟต์ 
ชั้น 1 และโถงพ้ืนที่ชั้นล่าง  
4. เก็บขยะ – เศษวัสดุและก าจัดวัชพืชที่ขึ้นบนตัว
หนอนทางเท้าโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
5. ท าความสะอาดภายในห้องโดยสารลิฟต์/พ้ืนที่
ชั้นล่าง 
6. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 64 ของ 93 แผ่น 

 
14.1.49   อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2  ของหน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคาร 

ตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,150 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ส านักวิชาการ 
 

วิชาการ 3 2 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน - 
ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร  งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งาน ดู แลบ ริ ก าร เค รื่ อ งดื่ ม แล ะอาห ารว่ า ง          
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน 
6. ท าความสะอาดทางลงบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ลงชั้น 1  
7. ท าความสะอาดโถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน 
ชั้น 2   
8. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3   
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร   
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 65 ของ 93 แผ่น 

 
14.1.50 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 

ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 575 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
วิชาการ 3 2 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ

ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร  งานเบิกขนน้ าดื่ม  งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง          
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
5. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน 
6. ท าความสะอาดทางลงบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ลง
ชั้น 1  
7. ท าความสะอาดโถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 
หน่วยงาน ชั้น 2   
8. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร      
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 66 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.51   อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 575 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

3 ส านักบัณฑิตศึกษา วิชาการ 3 2 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานถ่ายเอกสาร งานเบิกน้ า
ดื่ม งานเบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง         
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน 
6. ท าความสะอาดทางลงบันไดหนีไฟ ชั้น 2 ลง
ชั้น 1  
7. ท าความสะอาดโถงหน้าหน่วยงานทั้ง 3 
หน่วยงาน ชั้น 2   
8. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร      
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผ่นที่ 67 ของ 93 แผ่น 

 
14.1.52 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 

ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน 
ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

วิชาการ 3 3 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง        
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดทางลงบันไดหนีไฟ ชั้น 3 มา
ที่ชั้น 2 
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7. ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. งานถ่ายเอกสาร 
10. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่ และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 68 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.53 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม.  ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

5 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
 

วิชาการ 3 3 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้
ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดทางลงบันไดหนีไฟ ชั้น 3 มาที่
ชั้น 2  
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร     
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 69 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.54 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
และสหกรณ์ 
 

วิชาการ 3 3 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน - 
ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย
และบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดทางลงบันไดหนีไฟ ชั้น 3 มาท่ีชั้น 2  
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ ์
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 รวมถึง
ก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร      
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพ้ืนที่
และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 70 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.55 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 766 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

7 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
 

วิชาการ 3 3 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน - 
ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งาน ดู แ ลบ ริ ก าร เค รื่ อ งดื่ ม แล ะอาห ารว่ า ง           
แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ                   
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟจนถึง
ทางลงบันได ชั้น 3 มาท่ีชั้น 2  
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์ 
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 71 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.56 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

วิชาการ 3 4 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน - 
ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งาน ดู แ ลบ ริ ก าร เค รื่ อ งดื่ ม แล ะอาห ารว่ า ง            
แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ     
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟจนถึง
ทางลงบันได ชั้น 4 มาท่ีชั้น 3 
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
7.  ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร   
8.  ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน     
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

แผ่นที่ 72 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.57 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

9  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 

วิชาการ 3 4 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 
- ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งานดู แลบริการเครื่ องดื่ มและอาหารว่ าง                   
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ                 
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟจนถึง
ทางลงบันได  ชั้น 4 มาท่ีชั้น 3 
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร      
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที ่73 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.58 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
10 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

 
วิชาการ 3 4 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ

ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง                 
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนทีห่น้าระเบียงทางเดิน 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟ
จนถึงทางลงบันไดชั้น 4  มาที่ชั้น 3  
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร      
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผ่นที่ 74 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.59  อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
11 สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
วิชาการ 3 5 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 

- ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งานดู แลบริการเครื่ องดื่ มและอาหารว่ าง         
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ     
ให้ถูกสุขอนามัย และบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟจนถึง
ทางลงบันได  ชั้น 5 มาท่ีชั้น 4  
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร     
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 75 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.60 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
12 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 
 

วิชาการ 3 5 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 
- ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งานดู แลบริการเครื่ อ งดื่ มและอาห ารว่ าง           
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ    
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟจนถึง
ทางลงบันได  ชั้น 5 มาท่ีชั้น 4 
6. ท าความสะอาดโถงหน้ างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร     
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 76 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.61 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 767 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
13 

 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

วิชาการ 3 5 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ 
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งานดู แลบริการเครื่ องดื่ มและอาหารว่ าง         
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ 
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟจนถึง
ทางลงบันได ชั้น 5 มาท่ีชั้น 4  
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 77 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.62 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 2,300 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
14 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 
วิชาการ 3 6 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 

- ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ 
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งานดู แลบริการเครื่ อ งดื่ มและอาห ารว่ าง         
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ 
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟจนถึง
ทางลงบันได ชั้น 6 มาท่ีชั้น 5 
6. ท าความสะอาดโถงหน้ างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร      
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน  
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 78 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.63 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายน 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 2,300 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน 
ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
15  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

 
วิชาการ 3 6 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ

ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง        
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินบันไดหนีไฟ
จนถึงทางลงบันไดชั้น 6 มาที่ชั้น 5 ทางลงบันได
หนีไฟ  
6. ท าความสะอาดโถงหน้างานเลขานุการกิจ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
8. ท าความสะอาดห้องสุขาในส านักงาน 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 79 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.64 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2-6 พ้ืนที่ห้องสุขาส่วนกลาง ห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง  
รวมพ้ืนที่ประมาณ 750 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น 
จ านวน
ห้องสุขา 

หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 
 
 

 
 

 

กองกลาง  
ห้องสุขาส่วนกลาง 
- ห้องสุขาหญิง  
  แบ่งเป็น 4 ห้องย่อย/ชั้น 
- ห้องสุขาชาย  
  แบ่งเป็น 4 ห้องย่อย/ชั้น 
 
 

 
วิชาการ 3 

 

 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 

1. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดิน บันไดทางขึ้น
ชั้น 1 ถึงชั้น 6  
2. ท าความสะอาดโถงหน้าลิฟต์ และในลิฟต์ ชั้น 
2 ถึงชั้น 6 
3. ท าความสะอาดทุกห้องสุขาชาย – หญิง ทุก
ห้องโดยมีรอบการท างานวันละ 4 รอบเวลา ดังนี้ 
รอบท่ีหนี่ง เวลา 07.00 น.  
(ท าการล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ
เช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย) 
   รอบท่ีสอง  เวลา 10.00 น. ของแต่ละวัน 
   รอบท่ีสาม  เวลา 14.00 น. ของแต่ละวัน 
   รอบท่ีสี่      เวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน 
(ท าการล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้าง 
เช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย) 
4. หลังท าความสะอาดแล้วให้ถูพ้ืนที่ต่างๆ ด้วย
น้ าสะอาดให้แห้งสนิทหากบริเวณใดมีความ
สกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน หรือสบู่อ่อนตาม
ความเหมาะสม 
5. ในทุกๆ รอบเม่ือท าสะอาดแล้วให้ท าการ 
ฉีดน้ ายาดับกลิ่นหลังท าความสะอาดทุกๆ ครั้ง 
6. ท าความสะอาดจัดเก็บขยะภายในห้องสุขา
และถังขยะหน้าห้องสุขาทุกชั้นน าไปทิ้งที่โรงรับ
ขยะ 
7. ท าความสะอาด ชั้นดาดฟ้า อาคารวิชาการ 3 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 80 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.65 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 หน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและ 
อาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 290 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 ส านักงานโครงการความ
ร่วมมือฯ (โครงการก านัน - 
ผู้ใหญ่บ้าน) 

สัมมนา 2 1 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 
- ภายนอกส านักงาน 
2. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชและกาฝากที่
ขึ้นตามทางเท้าโดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารไม่
น้อยกว่า 2 เมตร  
3. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
4. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง           
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะ    
ให้ถูกสุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
5. ดูแลรดน้ าต้นไม้ ในกระถางและในบล็อกที่
ประดับภายใน – ภายนอกส านักงาน ไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
7. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนทีแ่ละให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 81 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.66 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 – 2  หน่วยงานส านักพิมพ์ และพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 6,627 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 5 คน 
ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักพิมพ์ 

 
    

บริภัณฑ์ 1  
2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน 
- ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างภาชนะให้ถูก
สุขอนามัยและบริการอื่นๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดินและ
เพดาน   
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันได
ทุกชั้น   
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
7. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนตามทางเท้า
โดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารประมาณ 2 เมตร  
8 . ท าความสะอาดทางเดิ น  บั น ได  ราวเหล็ ก        
ร่องระบายน้ า รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผ่นที่ 82 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.67  อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 – 2 หน่วยงานส านักบริการการศึกษาและพ้ืนที่โดยรอบ 
ภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 6,627 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความ
สะอาด 6 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
2 ส านักบริการการศึกษา 

- เพ่ิม หน่วยบริการศูนย์
วิทยบริการฯ) 
งานประสานศูนย์วิทย
บริการฯ เดิม 
 
 

บริภัณฑ์ 1  
2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบภายใน - 
ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3 . งานดู แลบริก าร เครื่ อ งดื่ ม และอาห ารว่ า ง           
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างท าความ
สะอาดภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ      
ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลงบันได
ทุกชั้น   
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนตามทางเท้า
โดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารประมาณ 2 เมตร  
8 . ท าความสะอาดทางเดิน  บั น ได  ราวเหล็ ก        
ร่องระบายน้ า รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน     
ในพ้ืนทีแ่ละให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 83 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.68 อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 1 – 3 และชั้นดาดฟ้า 
หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามท่ีระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 4,220 ตร.ม. 
ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน ดังนี้  
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี 

การพิมพ์แห่งชาติ   
 

ศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการ
พิมพ์แห่งชาติ 

1 
2 
3 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง          
แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมและให้ด า เนินการล้างท า
ความสะอาดภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการ
อ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน 
และเพดาน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดทุกชั้น   
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนตามตัว
อาคารและตามทางเท้าโดยรอบอาคารห่างจาก
ตัวอาคารประมาณ 2 เมตร  
8. ท าความสะอาดทางเดิน บันได ราวเหล็ก 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่อยู่บนอาคาร 
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 84 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.69 อาคารสุโขสโมสร ชั้น 1 – 2  หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงาน 
และอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 3,920 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 3 คน ดังนี้ 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 - สโมสรสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
- สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช 

สุโข
สโมสร 

1   
2  
  
 

2 
 

1. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน     
ให้ด าเนินการทุกวัน โดยแบ่งเวลาในการดูแล
ออกเป็น 4 ช่วงเวลา หรือตลอดทั้งวัน หรือตาม
ค าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
เวลาช่วงที่หนึ่ง 07.00 น. ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สอง 10.00 น.  ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สาม 14.00 น.  ของแต่ละวัน 
เวลาช่วงที่สี่    16.00 น.  ของแต่ละวัน 
2. หากมีน้ าเปียกพ้ืน ต้องท าความสะอาดให้แห้ง
โดยทันที 
3. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
4. ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนบริเวณระเบียงชั้น 2  
5. ห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง ชั้น 1 – 2 
6. พ้ืนที่ท าการและพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเดิน 
ระเบียง สระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน ห้องอาหาร 
ดาดฟ้า (ยกเว้นพื้นที่สนามเทนนิส)  
7. ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารห่างจากตัว
อาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยเก็บขยะเศษวัสดุ
และก าจัดวัชพืช 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 85 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.70 หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ ชั้น 1 – 3 พระบรม 
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า รัชกาลที่ 7 และต้องมพีนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้ 

(1) หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถานรวมพ้ืนที่ประมาณ 120 ตร.ม.  
(2) อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ รวมพ้ืนที่ประมาณ 1,350 ตร.ม.  
(3) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  

รวมพ้ืนที่ประมาณ 350 ตร.ม. (ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานท าความสะอาดอาคารตรีศร) 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 สถานอุทยานการศึกษา 

รัชมังคลาภิเษก 
  

1.1 หอพระพุทธมิ่งมงคล
ธรรมสถาน  
(หอพระพุทธรูปที่
ประดิษฐาน “พระพุทธมหา
มุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราช” 
พระพุทธรูปประจ า
มหาวิทยาลัย)  
 
1.2 พุ่มข้าวบิณฑ์ 
 
 
 
1.3 พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 

1 
 
 
 
 

 
 

1  
ถึง  
3  
 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอก 
2. พื้นที่หน้าระเบียงทางเดินโดยรอบ  
3. ท าความสะอาดเก็บขยะ ณ บริเวณและบน
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 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. ขนย้ายและจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ในการจัด
งานประเพณีต่างๆ ของฝ่ายอุทยานการศึกษา
และท าความสะอาดหลังจัดงาน 
6. ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า ก าจัดวัชพืชที่ขึ้น
บนอาคาร ท าความสะอาดทางเดินรอบอาคาร
พุ่มข้าวบิณฑ์ 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนทีและให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 86 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.71 อาคารตรีศร ชั้น 1 – 4 และชั้นดาดฟ้า หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 6,950 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 5 
คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง    

- ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม 
- ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี
กำรฝึกอบรม 
- ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม 

ตรีศร 1 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง       
แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างท า
ความสะอาดภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการ
อ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทาง
ลาดที่ ใช้ เข็นของตั้ งแต่ชั้น 1  – 4   ผนังและ
เพดาน   
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดทุกชั้น   
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนอาคาร 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

2 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
- ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
- ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล 
 

ตรีศร 2 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง          
แก่ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม และให้ด าเนินการล้าง
ท าความสะอาดภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและ
บริการอ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทาง
ลาดตั้งแต่ชั้น 1 – 4  ผนังและเพดาน   
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดทุกชั้น  
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
7. ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนอาคาร 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 

 



 
 

แผ่นที่ 87 ของ 93 แผ่น 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

3 - สถำนอุทยำนกำรศึกษำฯ 
- ส ำนักทะเบียนและวัดผล 
- ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 
 

ตรีศร 3 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่ มและอาหารว่าง          
แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และให้ด าเนินการล้างท าความ
สะอาดภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทาง
ลาดตั้งแต่ชั้น 1 – 4  ผนังและเพดาน   
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดทุกชั้น   
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
7. ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนอาคาร 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 

4 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
- ห้องประชุม/อบรม 
 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
 

ตรีศร ๔ 1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่โดยรอบ
ภายใน – ภายนอกส านักงาน 
2. จัดห้องประชุม/อบรม เมื่อมีการใช้งาน และท า
ความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง 
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม และล้างท าความสะอาด
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ในงาน
ประชุม 
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทาง
ลาดตั้งแต่ชั้น 1 – 4 ผนังและเพดาน 
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทางลง
บันไดทุกชั้น 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย – ห้องสุขาหญิง 
7. ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนอาคาร 
8. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที ่88 ของ 93 แผ่น 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
5 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง    

 
ตรีศร 1  

ถึง 
 4  
 

ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานรวม 
1. ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบ อาคารตรีศร 
2. ท าความสะอาด เก็บขยะบริเวณพระบรมราชานุ
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
7 บริเวณบนลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และทางลง
บันไดสามด้าน 
3. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียงทางเดิน ทางลาด
ที่ใช้เข็นของ ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – 4 ผนังและฝ้าเพดาน 
อาคารตรีศร 
4. ท าความสะอาดระเบียงทางเดิน ทางลาดตั้งแต่ชั้น 
1 – 4  ผนังและเพดาน   
5. ท าความสะอาดโถงทางเดินจนถึงทางลงบันไดทุก
ชั้น 
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง  
7. ท าความสะอาดห้องประชุม ชั้น 4 อาคารตรีศร แล
8. จัดเตรียมห้องประชุม เมื่อมีการจัดประชุม/อบรม 
และท าความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง 
9. บริการครื่องดื่มอาหารว่างแก่ผู้เข้าประชุม/อบรม   
เมื่อมีการใช้งานห้องประชุม ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 4  
10. ท าความสะอาดชั้นดาดฟ้า รวมถึงก าจัดวัชพืชที่
อยู่บนอาคาร 
11. เก็บขยะ – เศษวัสดุ ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนตามทางเท้า
โดยรอบอาคารห่างจากตัวอาคารประมาณ 2 เมตร 
12. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิกวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงาน 
13. ขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์  ในการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ ของฝ่ายอุทยานการศึกษาและท าความ
สะอาดพ้ืนที่หลังจัดงาน 
14. ท าความสะอาดพ้ืนที่หลังจัดงานต่างๆ   
15. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี ้
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 89 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.72 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง ชั้น 1 - 2 และชั้นดาดฟ้า  
หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอกส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 300 ตร.ม. 
ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 1 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 
1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ

สหกรณ์   
 
 

ศูนย์
การ

เรียนรู้
วิชาการ
เกษตร
ในเมือง 

1  
-  
2 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่ โดยรอบ
ภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งานเบิก
วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง       
แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมและให้ด าเนินการล้างท า
ความสะอาดภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการ
อ่ืนๆ ในงานประชุม 
4. เก็บขยะ – เศษวัสดุและก าจัดวัชพืชรอบทาง
เท้าโดยรอบอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร        
5. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขาหญิง 
ชั้น 1 – ชั้น 2 และโถงชั้นลอย  
6. ท าความสะอาดระเบียงชั้นดาดฟ้า รวมถึง
ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนอาคาร 
7. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 90 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.73 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า (มสธ.) ชั้น 1 – 4  หน่วยงานและพ้ืนที่โดยรอบภายนอก 
ส านักงานและอาคารตามที่ระบุในหัวข้อย่อยรวมพ้ืนที่ประมาณ 1,187 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 2 คน 
ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาด
โดยสังเขป 

1 ศูนย์หนังสือ ส านักพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานอธิการบดี 
- หน่วยตรวจสอบภายใน   
  

อาคาร 
ที่ท าการ 

มหาวิทยาลัย
(อาคาร

พาณิชย์ส่วน
หน้า) 

1 
และ
พ้ืนที่  
โถงชั้น
ลอย 

 
 

 
 

2 
 

1 . ท าความสะอาดทุ กห้ องและ พ้ื นที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม งาน
เบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง 
แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมเมื่อมีการใช้งานห้อง
ประชุมชั้น  4 และล้างท าความสะอาด
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ ใน
งานประชุม 
4 . ท าความสะอาด พ้ืนที่ หน้ าระเบี ย ง
ทางเดินทั้งภายใน – ภายนอกอาคาร   
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทาง
ลงบันไดชั้น 2  และโถงชั้นลอย – ชั้น 1 
6. เก็บขยะ – เศษวัสดุและก าจัดวัชพืชที่ข้ึน
บนตัวหนอนทางเท้าโดยรอบอาคาร ไม่น้อย
กว่า 2 เมตร        
7. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - ห้องสุขา
หญิง ชั้น 1 – ชั้น 2 และโถงชั้นลอย  
8. ท าความสะอาดระเบี ยงชั้ นดาดฟ้า 
รวมถึงก าจดัวัชพืชที่ข้ึนบนอาคาร 
9. ภารกิจ อ่ืนๆ ที่ ได้รับมอบหมายจาก
หน่ วยงาน ใน พ้ื นที่ แ ละให้ ด า เนิ น งาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 91 ของ 93 แผ่น 
 
ล าดับ หน่วยงาน  อาคาร ชั้น หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาด

โดยสังเขป 
2 ส านักงานอธิการบดี  

- ศูนย์สารสนเทศ  
 
- โครงการวิจัยจัดบริการและ
ประเมินผลบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มภาวะโรค
เมตาบอลิก (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
- ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์)   
- ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การ
สื่อสารและการพัฒนา 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ) 
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 

อาคาร      
ที่ท าการฯ 

 
ห้อง 409 

 
 
 

 
ห้อง 408  

 
 

ห้อง 407 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท าความสะอาดทุกห้องและพ้ืนที่
โดยรอบภายใน - ภายนอกส านักงาน 
2. งานเดินเอกสาร งานเบิกขนน้ าดื่ม  
งานเบิกวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
3. งานดูแลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเม่ือมีการใช้งานห้อง
ประชุมชั้น 4 และให้ล้างท าความสะอาด
ภาชนะให้ถูกสุขอนามัยและบริการอ่ืนๆ    
ในงานประชุม  
4. ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าระเบียง
ทางเดิน  
5. ท าความสะอาดโถงพ้ืนทางเดินจนถึงทาง
ลงบันไดชั้น 4 ถึงชั้น 3   
6. ท าความสะอาดห้องสุขาชาย - หอ้งสุขา
หญิง ชั้น 3 ถึงชั้น 4  
7. ท าความสะอาดระเบียงชั้นดาดฟ้า 
รวมถึงก าจัดวัชพืชที่ขึ้นบนอาคาร 
8. เก็บขยะ – เศษวัสดุและก าจัดวัชพืชที่ข้ึน
บนตัวหนอนทางเท้าโดยรอบอาคาร ไม่น้อย
กว่า 2 เมตร     
9. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ 92 ของ 93 แผ่น 
 

14.1.74 พื นที่ห้องสุขาส่วนรวม ห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง รวมห้องสุขา 22 ห้อง        
รวมพ้ืนที่ประมาณ 1,230 ตร.ม. ต้องมีพนักงานท าความสะอาด 3 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น 
จ านวน
ห้องสุขา 

หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

กองกลาง  
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 
กองกลาง 
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 
ห้องสุขาหญิง หมายเลข
ห้อง 2501 
ห้องสุขาชาย หมายเลข
ห้อง 2503   

 
บริหาร 
บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

บริการ 1 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการ 1 
 
 
 

วิชาการ 1 
 
 
 

วิชาการ 1 
 
 
 

วิชาการ 1 

 
4 
5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

 
 
5 

 
2 ห้อง 
2 ห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
2 ห้อง 

 
 
 
 
 
 
 

2 ห้อง 
 
 
 
2 ห้อง 

 
 
 
2 ห้อง 

 
 
 

2 ห้อง 

1. ท าความสะอาดทุกห้องสุขาชาย – หญิง 
ทุกห้องโดยมีรอบการท างานวันละ  
4 รอบเวลา ดังนี้ รอบท่ีหนี่ง เวลา 07.00 น.  
(ท าการล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้าง
มือเช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย)   
   รอบสอง  เวลา 10.00 น. ของแต่ละวัน 
   รอบท่ีสาม  เวลา 14.00 น. ของแต่ละวัน 
   รอบที่สี่      เวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน 
(ท าการล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้าง 
เช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย) 
2. หลังท าความสะอาดแล้วให้ถูพ้ืนที่ต่างๆ 
ด้วยน้ าสะอาดให้แห้งสนิทหากบริเวณใดมี
ความสกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน หรือสบู่
อ่อนตามความเหมาะสม 
3. ในทุกๆ รอบเมื่อท าสะอาดแล้วให้ท าการ 
ฉีดน้ ายาดับกลิ่นหลังท าความสะอาดทุกๆ ครั้ง 
4. ท าความสะอาดจัดเก็บขยะภายในห้องสุขา
และถังขยะหน้าห้องสุขาทุกชั้นน าไปท้ิงที่โรง
รับขยะ 
5. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานในพื้นท่ีและให้ด าเนินงาน
นอกเหนือจากนี้ 
 

 



 
 

แผ่นท่ี 93 ของ 93 แผ่น 
 

ล าดับ หน่วยงาน อาคาร ชั้น 
จ านวน 
ห้องสุขา 

หน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดโดยสังเขป 

3 กองกลาง 
ห้องสุขา อาคารวิชาการ 2 
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 
2416 
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 
2418  
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 
2516 
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 
2518   
 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักงานเลขานุการ  
ห้องสุขา อาคารบริการ 2 
(อาคารขนาด 4 ชั้น)  
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 
6401 
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 
6403  
 
 
ห้องสุขา อาคารบริการ 2 
(อาคารขนาด 3 ชั้น) 
ห้องสุขาหญิง หมายเลขห้อง 
6115 
ห้องสุขาชาย หมายเลขห้อง 
6113   
 

 
 
วิชาการ 2 

 
 

 
วิชาการ 2 

 
 
 
 
 
 

บริการ 2 
(อาคาร
ขนาด 4 

ชั้น) 
 
 
 
 

 
บริการ 2 
(อาคาร
ขนาด 3 

ชั้น) 

 
 
4 
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1. ท าความสะอาดทุกห้องสุขาชาย – หญิง ทุก
ห้องโดยมีรอบการท างานวันละ  
4 รอบเวลา ดังนี้ รอบท่ีหนี่ง เวลา 07.00 น.  
(ท าการล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ
เช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย) 
รอบท่ีสอง  เวลา 10.00 น. ของแต่ละวัน 
รอบท่ีสาม  เวลา 14.00 น. ของแต่ละวัน 
รอบท่ีสี่      เวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน(ท า
การล้างพ้ืน โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้าง 
เช็ดกระจกและอ่ืนๆ ในบริเวณให้สะอาด
เรียบร้อย) 
2. หลังท าความสะอาดแล้วให้ถูพ้ืนที่ต่างๆ 
ด้วยน้ าสะอาดให้แห้งสนิทหากบริเวณใดมี
ความสกปรกมากให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืน หรือสบู่
อ่อนตามความเหมาะสม 
3 . ในทุ กๆ  รอบ เมื่ อท าสะอาดแล้ ว ให้ ท าก าร 
ฉีดน้ ายาดับกลิ่นหลังท าความสะอาดทุกๆ  
ครั้ง 
4. ท าความสะอาดจัดเก็บขยะภายในห้องสุขา
และถังขยะหน้าห้องสุขาทุกชั้น น าไปท้ิงที่โรง
รับขยะ 
5. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย 
งานในพ้ืนที่และให้ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


