
หนา 1

มาตรฐานกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (19 มาตรฐาน)

(ปรับปรุงวันที่ 11 ธันวาคม 2561)

1. มาตรฐานกลาง บอรด 5ส ประจําหนวยงาน

2. มาตรฐานกลาง ปายบงชี้

3. มาตรฐานกลาง โตะทํางานและเคานเตอร 

4. มาตรฐานกลาง ตูเก็บเอกสาร

5. มาตรฐานกลาง แฟมเอกสาร

6. มาตรฐานกลาง คอมพิวเตอรตั้งโตะ

7. มาตรฐานกลาง อุปกรณสํานักงาน 

(โทรศัพท/โทรสาร/พรินเตอร/เครื่องถายเอกสาร)

8. มาตรฐานกลาง หองประชุม

9. มาตรฐานกลาง หองรับแขก/มุมรับแขก

10. มาตรฐานกลาง แผงสวิทซไฟ

11. มาตรฐานกลาง เครื่องปรับอากาศ

12. มาตรฐานกลาง หอง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน

13. มาตรฐานกลาง หองเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร

14. มาตรฐานกลาง ตู/พื้นที่/หองจัดเก็บอุปกรณทําความสะอาด

15. มาตรฐานกลาง หองควบคุมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศ 

และระบบเครือขาย

16. มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง

17. มาตรฐานกลาง ตูนํ้าดื่ม

18. มาตรฐานกลาง ถังขยะ

19. มาตรฐานกลาง หองสุขา

1. มาตรฐานกลางบอรด 5ส ประจําหนวยงาน 



หนา 2

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

มีปายบงชี้ชื่อบอรดหรื

อชื่อในเวปไซตที่ระบุว

า 

“5ส 

.....(ชื่อหนวยงาน).....

”

2.

บอรดตองอยูในตําแห

นงที่มองเห็นไดชัดเจน 

และกรณีเว็บไซตตอง

แสดงอยูในหนาหลักที่

สามารถเขาถึงไดงาย

3.

มีผังโครงสรางคณะกร

รมการ 5ส 

หนวยงานพรอมรูปถา

ย

4.

มีขอมูลแสดงการแบง

พื้นที่และผูรับผิดชอบ

5.

มีการกําหนดเปาหมาย

การดําเนิน กิจกรรม 

5ส ของหนวยงาน 
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6.มีแผนปฏิบัติกิจกรรม 

5ส

7.มีขอมูลมาตรฐานกลาง 

5 ส 

ที่กําหนดไวสําหรับอา

งอิง 

8.มีรูปภาพ ขอมูล 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

กิจกรรม 5ส 

ของหนวยงาน กอน 

และหลังการประเมินค

รั้งลาสุดที่เปนปจจุบัน

มีผลคะแนน Self 
Audit 
และผลการดําเนินก

ารตามขอเสนอแนะ

ของกรรมการตรวจ

ประเมินรอบที่ผานม

า

จํานวนขอที่ประเมิน

คะแนนโดยภาพรวม

2. มาตรฐานกลางปายบงชี้

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1. 

มีปายบงชี้สถานะสิ่งของ/

กิจกรรมที่กําลังดําเนินกา

รตามความจําเปน เชน 

รอแจงซอมแซม 

รอจําหนาย 

อุปกรณชํารุด เปนตน

กรณีไมมีสิ่งของที่ต

องติดปายบงชี้ใหเป

น NA
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2.  

มีปายบงชี้บริเวณที่ไมปล

อดภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันต

ราย เชน ระวังลื่น 

พื้นชํารุด 

ระวังวัสดุตกหลน เปนตน 

กรณีที่มีบริเวณไมป

ลอดภัยหลายจุดขอ

ใหพิจารณาบงชี้ตา

มความเหมาะสม 

3. ปายบงชี้ตามขอ 1 

และขอ 2 

อยูในตําแหนงที่มองเห็น

ไดอยางชัดเจน

จํานวนขอที่ประเมิน

คะแนนโดยภาพรวม

3. มาตรฐานกลางโตะทํางานและเคานเตอร 

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ
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1. ปายชื่อ



มีปายชื่อระบุรับผิดชอบ/

ผูปฏิบัติงาน

 โดยแสดง ชื่อ 

ตําแหนง เบอรโทร 

รูปถาย หรือชื่อแผนก 

(ถามี)



ติดแสดงไวในตําแหนงที่

มองเห็นไดโดยงาย



รูปแบบและขนาดของปา

ยเปนไปในรูปแบบเดียว

กันในหนวยงาน 

(กรณีที่หนวยงานมีหนว

ยงานยอยที่ไมตั้งอยูในพื้

นที่อาคารเดียวกันสามา

รถใชรูปแบบที่เหมือนกั

นในหนวยงานยอยได)

2. ของใชสวนตัว



การจัดวางของใชสวนตั

ว 

ใหมีการกําหนดพื้นที่วา

งของใชสวนตัวไมเกิน 1 

ใน 3 ของพื้นที่บนโตะ 

 มีปายระบุคําวา 

“ของใชสวนตัว” 
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ที่ลิ้นชักของโตะทํางานห

รือตูใตเคานเตอรโดยมีรู

ปแบบเดียวกันในหนวยง

าน



กรณีโตะทํางานที่มีลิ้นสา

มารถจัดเก็บของใชสวน

ตัวไดไมเกิน 1 ลิ้นชัก 

ทั้งนี้ 

หากโตะทํางานหรือเคา

นเตอรใหบริการไมมีลิ้น

ชักสามารถจัดหาตูมาเพื่

อจัดเก็บของใชสวนตัวไ

ดไมเกิน 1 ตู

3. อุปกรณสํานักงาน

 กรณีเปนลิ้นชัก ให 

มีปายระบุคําวา 

“อุปกรณสํานักงาน” 

มีรูปแบบเดียวกัน



อุปกรณสํานักงานมีปริม

าณที่เหมาะสมกับความถี่

ของการใชงาน และ 

ถูกจัดเก็บอยางเรียบรอย 

และอยูในสภาพพรอมใ

ชงาน 

 กรณีมีถาดเอกสาร 

หรือ ชั้นเอกสาร หรือ 

ตะแกรง 3 ชั้น 

ควรมีไดไมเกินโตะละ 2 

ชิ้น หรือ 
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ตามความเหมาะสมของ

หนาที่ปฏิบัติงาน

4. 

การจัดเก็บอุปกรณใตโต

ะ



ใตโตะทํางานหรือเคาทเ

ตอรมีกลองใสอุปกรณตา

งๆ ไดไมเกิน 1 กลอง 



กรณีที่มีรองเทา(ไมเกิน 

2 คู) 

ใหมีการบงชี้จุดจัดวาง

5. 

ในภาพรวมโตะทํางาน 

เกาอี้ 

และเคานเตอรมีความสะ

อาดเรียบรอย  

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

4. มาตรฐานกลางตูเก็บเอกสาร / 

ตูเก็บอุปกรณสํานักงานที่เกี่ยวของกับการทํางาน
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ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

มีปายแสดงรายการปร

ะเภทเอกสารในตู 

และชื่อผูรับผิดชอบ 

ใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

2.

ภายในตูมีปายดัชนีบง

ชี้ประเภทเอกสาร/วัสดุ

อุปกรณที่จัดเก็บใหเป

นรูปแบบ เดียวกัน

3.

มีการจัดเก็บเอกสารต

าง/คูมือ/หนังสือ/รายง

าน/วัสดุอุปกรณให 

เปนหมวดหมู 

และจัดวางอยางเปนระ

เบียบ

4.

มีความสะอาดเรียบรอ

ย 

ในกรณีมีการจัดวางสิ่

งของบนตูใหจัดวางอ

ยางเปนระเบียบ 

มีความปลอดภัยและเป

นระเบียบเรียบรอย
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5.

ไมมีการจัดเก็บของใช

สวนตัว

6.

สามารถคนหาวัสดุหรื

อเอกสารที่เก็บในตูได

ภายในเวลา 30 วินาที

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

5. มาตรฐานกลางแฟมเอกสาร

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

รูปแบบสันแฟมมีตราสั

ญลักษณของมหาวิทย

าลัยวลัยลักษณ 

ชื่อของหนวยงาน 

และดัชนีกํากับประจํา

แฟมตามที่กําหนดของ

แตละหนวยงานโดยใ

ชแบบอักษรประเภทเดี

ยวกันในขนาดที่เหมา

ะสม
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2.

มีปายแสดงรายการแฟ

มเอกสารติดตั้งในตําแ

หนงที่เหมาะสมและเห็

นไดอยางชัดเจน

3.

จัดวางแฟมในชั้น/ตูเก็

บเอกสารใหอยูในตําแ

หนงที่เหมาะสม

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

6. มาตรฐานกลางคอมพิวเตอรตั้งโตะ

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ
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จอคอมพิวเตอรดาน

หนา

จอคอมพิวเตอรดาน

หลัง

ดานหนากรณีใช 2 

จอภาพ

  ดานหลังกรณีใช 2 

จอภาพ

 

1.มี ป ายแสดงบ 
ารโค ดบ ริเวณ 
ดานหลังของจอคอม

พิวเตอร  

ดานบนของ CASE 
และดานบน ของ 
UPS (ถามี)

- ใต CASE 

มีลูกยางรองฐานตั้ง

อยูแลว 

จึงสามารถวางที่พื้น

ไดโดยตรง

- สามารถวาง 

CASE 

ในแนวตั้งหรือแนว

นอนก็ไดตามความเ

หมาะสมของพื้นที่ 

จะวางบนโตะหรือบ

นพื้นก็ได 

- 

กรณีที่วางนอนบน

พื้นตองมีฐานรองรั

บ เพื่อปองกันไฟดูด

- 

ฐานรองตองไมมีคว

ามสูงไปปดกันพัดล

มระบายอากาศของ 

CASE
2.

คอมพิวเตอรและอุป

กรณ ตอ   
พวงตองอยูในสภาพ

ดี 
มีสภาพพร อมสําหรับ

การใชงาน 

ในกรณีที่จอมากกวา  

1 จอ 

ตองมีฐานยึดที่มีความ

มั่นคงแข็งแรง
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3.

ไมมีอุปกรณที่ไมเกี่ยว

ของวางบริเวณเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกร

ณตอพวง 

(กรณีที่ตองเสริมฐานร

องจอคอมพิวเตอร 

เพื่อความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน 

สามารถใชฐานวางที่มี

ความแข็งแรง 

รองรับนํ้าหนักไดอยา

งเหมาะสม)

4.ไมติดกระดาษโนต 

สติกเกอรหรือขอความใ

ด ๆ 

บนเครื่องคอมพิวเตอร

5.

จัดเก็บสายไฟและสาย

ของอุปกรณตอพวงให

เปนระเบียบ เชน 

ใชเข็มขัดหรือกระดูก

งู 

สวนสายไฟที่อยูบนพื้

นอาจใชเทปกาวติดที่

พื้นโดยใหเทปกาวมีสี

ใกลเคียงกับสีพื้น

6.สะอาด ไมมีฝุน 

และคราบสกปรก

เปนการประเมินด

วยสายตา
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7.ไมวางคอมพิวเตอรใน

ตําแหนงใตเครื่องปรับอ

ากาศ หรือใกลนํ้า 

หรือวัสดุอุปกรณที่มีค

วามชื้นสูง

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

7. มาตรฐานกลางอุปกรณสํานักงาน 

(โทรศัพท/โทรสาร/พรินเตอร/เครื่องถายเอกสาร)

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ
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1.

มีปายแสดงผูรับผิดชอ

บในการประสานงานติ

ดตอชาง/มีหมายเลขป

ระจําเครื่อง 

(กรณีโทรศัพท-

โทรสาร)/และมีหมายเ

ลขติดตอหนวยงานภา

ยนอก

2.

ตัวเครื่องอยูในสภาพ

พรอมใชงานและสะอา

ด

3.

สายไฟไมชํารุดและมี

การจัดเก็บอยางเปนระ

เบียบ

4.

มีกระดาษและกลองใส

กระดาษพรอมใชงาน

และจัดใหเปนระเบียบ
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5.

การจัดวางตัวเครื่องอุ

ปกรณสํานักงานอยูใน

ตําแหนงที่เหมาะสม 

สะดวกแกการใชงาน 

และมีความปลอดภัย 

เชน 

เครื่องถายเอกสารควร

จัดวางนอกสํานักงาน 

เปนตน

6.สะอาด ไมมีฝุน 

และคราบสกปรก

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

8. มาตรฐานกลางหองประชุม

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

มีปายชื่อหองประชุมติ

ดไวชัดเจน
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2.

อุปกรณในหองประชุม

และอุปกรณสื่อโสตทัศ

นูปกรณประจําหองปร

ะชุมอยูในสภาพพรอม

ใชงานตลอดเวลา 

กรณีเสียอยูระหวาง

ซอมแซม หรือ 

รอซอม 

ตองมีปายบงชี้ใหผู

ใชทราบ

3.

อุปกรณไฟฟาติดตั้งอ

ยางเปนระเบียบ 

อยางปลอดภัย

4.

มีนาฬิกาติดตั้งในตําแ

หนงที่สามารถมองเห็น

ไดอยางชัดเจนและอยู

ในสภาพที่ใชงานได 

5.

โตะประชุมและเกาอี้จั

ดใหเปนระเบียบเรียบร

อย

6.มีการติดปาย 

เกาอี้ในแตละหองประชุม

เพื่อปองกันการเคลื่อน

ยาย 

7.

มีแผนผังการจัดหองป

ระชุม 

และแสดงในตําแหนง

ที่สามารถสังเกตไดโด

ยงาย
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8.มีรายการวัสดุ 

ครุภัณฑประจําหองปดแ

สดงใหเห็นชัดเจน

9.

ระบุผูรับผิดชอบประ

จําหองพรอมระบุเบอร

ติดตอชางเทคนิค

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

9. มาตรฐานกลางหองรับแขก/มุมรับแขก

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1. จัดวางสิ่งของ 

อุปกรณตางๆ 

อยางเปนระเบียบและเ

หมาะสม 

2.

มีความสะอาดไมมีคร

าบสกปรก ไมชํารุด 

และพรอมใชงาน

3. ระบุผูรับผิดชอบ/ดูแล 

หองรับแขก/มุมรับแขก

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม
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10. มาตรฐานกลางแผงสวิทซไฟ

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

มีแผนผังบอกตําแหนง

ของหลอดไฟในสํานัก

งานที่ถูกตองและชัดเจ

น 
2.

สวิทชไฟอยูในสภาพ

พรอมใชงาน ไมชํารุด 

มีความปลอดภัย

กรณีชํารุดใหทําปา

ยระบุบงชี้วาชํารุดแ

ละแจงผูรับผิดชอบ

ในการซอม

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

11. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

เครื่องปรับอากาศอยูใ

นสภาพพรอมใชงาน

(กรณีชํารุดใหทําป

ายระบุบงชี้วาชํารุด

และแจงผูรับผิดชอ

บในการซอม)
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2.

มีปายแจงแสดงการบํา

รุงรักษา 

โดยมีการทําความสะอ

าดเครื่องปรับอากาศ 4 

เดือน/ครั้ง 

(ในกรณีที่ไมมีปาย 

ขอใหหนวยงานแจ

งผูรับผิดชอบ)

3.

มีปายรณรงคลดการใ

ชเครื่องปรับอากาศติด

ทุกจุดที่มีเครื่องปรับอา

กาศ

4.

มีปายชื่อชางและผูรับ

ผิดชอบพรอมเบอรติด

ตอ

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม
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12. มาตรฐานกลางหอง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

มีแผนผังแสดงตําแหนงก

ารจัดเก็บไวภายในหองเ

ก็บของเพื่อความสะดวก

ในการคนหา

2.มีปายชื่อระบุผูรับผิดชอบ 

ระบุประเภทของวัสดุ-

อุปกรณ อยางชัดเจน

3.

มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณเปน

หมวดหมูแยกเปนประเภทไม

ปะปนกัน 

4.ไมมีวัสดุ-อุปกรณ 

ที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน

5.

มีระบบในการควบคุมวัสดุอุ

ปกรณในรูปแบบตางๆ เชน 

ทะเบียนคุม (stock card) 
QR Code 
โดยตองมีการแสดงขอมูลช

นิดและปริมาณวัสดุอุปกรณ

ที่เก็บอยู 

กรณีที่เปนคลังยอย

ของหนวยงานที่เบิ

กมาจากพัสดุไมจําเ

ปนตองมีทะเบียนคุ

ม

6.ถามีที่เก็บเปนตู 

ชั้นใหใชหลักการเดียวกันกับตู 

ชั้นที่เก็บของในหองปฏิบัติง

าน
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7.เอกสาร 

(ระบุลักษณะของเอกสาร) 

ที่มีอายุเกิน 1 ป 

ที่จําเปนตองเก็บไว  

ใหจัดเก็บพรอมระบุขอค

วามผูดูแลรับผิดชอบกํากั

บไว เชน 

เก็บใสกลองมัดแลวติดป

ายขอความผูดูแล

เอกสารที่สะสางมา

จากแฟมที่อยูในหอ

งปฏิบัติงาน

8.

พื้นที่จัดเก็บมีความสะอา

ด ไมมีคราบสกปรก 

เศษขยะ  

ฝุนละอองและไมมีหยาก

ไย

9.

มีชองทางเดินเพื่อใหสาม

ารถจัดเก็บและเคลื่อนยา

ยของไดโดยสะดวก 

จํานวนขอที่มีการประเมิน

คะแนนโดยภาพรวม

13. มาตรฐานกลางพื้นที่เตรียมอาหาร / รับประทานอาหาร

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.ระบุชื่อผูรับผิดชอบ 

ดูแลทําความสะอาดไวอ

ยางชัดเจน
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2.

โตะอาหารหรือโตะเตรี

ยมอาหาร 

และเกาอี้ถูกจัดวางอย

างเปนระเบียบ 

กรณีเปนหองรับปร

ะทานอาหารตองระ

บุผังจัดวางและจําน

วนเกาอี้/กรณีที่จัดว

างโตะอาหารภายใ

นหนวยงานใหมีกา

รบงชี้เพื่อใหเห็นสัด

สวนพื้นที่บริเวณที่ใ

ชเตรียมอาหาร

3.ชั้นวางจาน-ชาม-แกว 

เครื่องใชในครัว 

ที่วางภาชนะ 

ตลอดจนอุปกรณสําหรั

บลางภาชนะมีความสะ

อาด 

และจัดวางอยางเปนระ

เบียบ

4.อุปกรณไฟฟา (ถามี) 

มีความสะอาดทั้งภายใน

และภายนอก

5.ถังขยะ เปยก-

มีฝาปดมิดชิด 

และมีปายบงชี้

6.อุปกรณไฟฟา ปลั๊กไฟ 

อยูในสภาพพรอมใชไม

ชํารุด

7.พื้นที่โดยรวมสะอาด 

ไมมีกลิ่น ไมมีเศษขยะ 

และเศษอาหารตกอยู

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม
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14. มาตรฐานกลาง ตู/พื้นที่/หองจัดเก็บอุปกรณทําความสะอาด

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

มีปายแสดงผูรับผิดชอ

บของหนวยงาน 

และขอมูลในการติดต

อผูรับผิดชอบของหนว

ยบริการกลาง 

(ผูดูแลงานแมบาน)

ผูรับผิดชอบของหน

วยงาน 

คือชื่อบุคลากรในห

นวยงานที่ดูแลพื้นที่

2.

มีปายบงชี้ประเภทและ

รายการวัสดุอุปกรณ 

3.

จัดเก็บอุปกรณทําควา

มสะอาดในพื้นที่ที่จัดเ

ตรียมไวใหเปนระเบีย

บ 

4.

อุปกรณทําความสะอา

ดตองอยูในสภาพพรอ

มใชงาน 
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5.

ตองแยกประเภทการจั

ดเก็บวัสดุ 

อุปกรณใหเหมาะสม 

เชน ไมเก็บวัตถุไวไฟ 

(แอลกอฮอล) 

นํ้ายาเคมีภัณฑตางๆ 

ที่ทําใหเกิดอันตรายไ

ด 

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

15. มาตรฐานกลางหองควบคุมระบบไฟฟา 

เครื่องปรับอากาศและระบบเครือขาย

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ
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1.

มีปายแสดงชื่อผูรับผิด

ชอบของหนวยงาน 
และขอมูลในการติดต

อผูรับผิดชอบจากหนว

ยงานกลาง 

(ศูนยเทคโนโลยีดิจิตอ

ล/สวนอาคารสถานที่/

งานบริการกลาง) 

ขอ 2, 4 และ 5 

รับผิดชอบจัดทําโด

ย

-ศูนยเทคโนโลยีดิจิ

ตอล 

ดูแลคอมพิวเตอรแล

ะระบบเครือขาย

-สวนอาคารสถานที่

ดูแลระบบไฟฟา 

- งานบริการกลาง 

ดูแลเครื่องปรับอาก

าศ 

กรณีที่หนวยงานกล

างยังไมไดจัดทําให 

ใหหนวยงานรับปร

ะเมิน 

จัดทําปายบงชี้สถา

นะดวย

2.

มีการตรวจสอบความ

พรอมใชงานตามระยะ

เวลาที่เหมาะสมของอุ

ปกรณนั้นๆ 

ตามแบบฟอรมที่หนวย

งานกลางไดกําหนดไว

3.ไมมีวัสดุ 

อุปกรณที่กอใหเกิดอันต

ราย 

และที่ไมเกี่ยวของอยูใ

นหอง 

รวมถึงไมกีดขวางตอก

ารปฏิบัติงานของเจาห

นาที่ซอมบํารุง

4.

มีแผนผังแสดงตําแหน

งหรือหองของเครื่องป

รับอากาศ 

และอุปกรณตางๆในห

องควบคุม
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5.

แสดงวิธีและขั้นตอนใ

นการใชงาน/การดูแล

รักษา 

ติดไวที่ตัวเครื่อง 

(ตามความจําเปน)
6.

พื้นที่และอุปกรณภาย

ในหอง สะอาด ไมมี 

หยากไย ฝุน 

และคราบสกปรก

7.

พื้นที่และสภาพหองอยู

ในสภาพที่ไมกอใหเกิ

ดอันตราย เชน พื้น 

ผนัง  ฝาเพดาน 

ไมชํารุด รั่วซึม 

เปนตน

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

16. มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

มีปายบอกตําแหนงถัง

ดับเพลิง 

และผูรับผิดชอบ
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2.

มีวิธีการใชถังดับเพลิง

แสดงอยางเดนชัด

3.

ถังดับเพลิงอยูในสภา

พที่สะอาด ไมมีฝุน

4.

ไมมีสิ่งของกีดขวางกา

รเขาถึงถังดับเพลิงใน

ระยะ 50 ซม.

5.

ซีลรัดสลักไมขาดชํารุ

ด 

สาย/กระบอกฉีดไมแต

ก 

หากชํารุดขอใหแจ

งไปยังสวนบริการก

ลางใหดําเนินการต

อ

6.

มีปายแสดงเบอรโทรศั

พทฉุกเฉินติดตอเมื่อเกิ

ดไฟไหม

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม
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17. มาตรฐานกลางตูนํ้าดื่ม

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

จัดทําปายบงชี้จุดใหบ

ริการ ตูนํ้าดื่ม 

และระบุผูรับผิดชอบ

2.ตูนํ้าดื่ม 

ตองมีถังพักนํ้าทิ้งหรือทอ

ระบายนํ้าทิ้งที่อยูในส

ภาพสะอาดและพรอมใ

ชงาน 

(นํ้าไมลนถังพัก)

3.

บริเวณตูนํ้าดื่มมีความ

สะอาด

4.

มีพื้นที่จัดวางแกวนํ้าดื่

มหรือกรวยกระดาษ 

ที่เพียงพอ 

และพรอมใช 

5.

ภาชนะรองรับกรวยกร

ะดาษ 

ตองมีฝาปดมิดชิด
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6.

มีระบบสายดินเพื่อปอง

กันไฟฟาลัดวงจร 

ไมมีนํ้ารั่วซึม 

(กรณีที่ไมมีสายดิน 

ใหหนวยงานแจงไปยั

งสวนบริการกลาง)

7.

มีการตรวจบํารุงรักษา

ตูนํ้าดื่ม 

และมีปายรายการแสด

งการตรวจประเมินคุณ

ภาพนํ้าดื่มทุกรอบระย

ะเวลาที่กําหนด

- 

ศูนยเครื่องมือวิทยา

ศาสตรฯ 

เปนผูตรวจรายงาน

คุณภาพนํ้าดื่ม

- 

สวนบริการกลางเป

นผูดูแลสภาพตูนํ้าดื่

ม

8.

มีถังขยะรองรับและคว

รมีฝาปด

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม

18. มาตรฐานกลางถังขยะภายในสํานักงาน

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี 

/ไมมี
หมายเหตุ
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1.

ถังขยะภายในสํานักง

าน 

มีขนาดเล็กมีถุงขยะบ

รรจุภายในถัง 

ใหทิ้งไดเฉพาะขยะแ

หงเทานั้น

2.

ถังขยะภายในสํานักง

าน 

จัดวางในบริเวณที่สา

มารถใชงานไดอยางส

ะดวกและไมกีดขวาง

ทางเดิน 

3.

ใหบงชี้ตําแหนงการจั

ดวางถังขยะ

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม
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19. มาตรฐานกลางหองสุขา

ตัวอยาง มาตรฐาน
มี/ไม

มี
หมายเหตุ

1.

มีปายระบุหองสุขาหญิ

ง สุขาชาย (หรือ 

ระบุหองสุขารวม 

กรณีหนวยงานไมมีหอ

งสุขาแยกชาย หญิง)

2.

มีปายระบุผูรับผิดชอบ

ในการประสานงานกับ

แมบานผูรับผิดชอบทํา

ความสะอาด 

3.

มีการบันทึกการทําคว

ามสะอาดชัดเจน 

และแสดงไวในบริเวณ

ที่สังเกตเห็นได

4.

ขอมูลการบันทึกตองส

อดคลองกับความเปนจ

ริง และเปนปจจุบัน
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5.

อุปกรณและสุขภัณฑใ

นหองสุขาตองอยูในส

ภาพพรอมใชงาน 

(ในกรณีที่ชํารุด 

ใหทําปายบงชี้สถา

นะ 

และใหแจงสวนอาค

ารสถานที่)

6.

มีวัสดุจําเปนในหองสุ

ขา ไดแก 

กระดาษชําระ สบูเหลว 

กระดาษหอผาอนามัย

7.

มีถังขยะที่มีฝาปดโดย

ใชเทาเหยียบและถุงพ

ลาสติกภายในถัง 

ติดตั้งประจําทุกหองบริ

เวณขางโถสุขภัณฑ 

และบริเวณใตอางลาง

มืออีก 1 ถัง 

และบงชี้ตําแหนงการจั

ดวางถังขยะ

8.หองสุขามีความสะอาด 

เรียบรอย ไมมีกลิ่น

จํานวนขอที่มีการประเมิ

น

คะแนนโดยภาพรวม


