
หนา 1 

มาตรฐาน  5ส  Green   หนวยงานบริการกลาง  

 (ฉบับรับรอง 11 กุมภาพันธ 2563 จากมติการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563) 

 

๑. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ 

๒. มาตรฐานกลางตู/พ้ืนท่ี/หองจัดเก็บอุปกรณทําความสะอาด 

๓. มาตรฐานกลางหองควบคุมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และระบบเครอืขาย 

๔. มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง 

๕. มาตรฐานกลางตูน้ําดื่ม 

๖. มาตรฐานกลางหองสุขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 2 

1. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ (ผูรับผิดชอบ สวนบริการกลาง) 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 1. เครื่องปรับอากาศอยูในสภาพพรอมใชงาน   

2. มีชื่อผูรับผิดชอบและหมายเลขประสานแจง

กรณีท่ีอุปกรณชํารุด 

  

3. มีปายรณรงคลดการใชเครื่องปรับอากาศติด

ทุกจุดท่ีมีสวิทซเปด-ปดครื่องปรับอากาศ 

  

4. มีการจัดทําแผนการซอมบํารุงอยางเปนลาย

ลักษณอักษร และปฏิบัติไดตามแผน 

  

5. มีแบบบันทึกการซอมบํารุง ติดตั้งบริ เวณ

เครื่องปรับอากาศทุกจุดท่ีเก่ียวของ และมีการ

บันทึกขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

  

จํานวนขอท่ีมีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 3 

2. มาตรฐานกลาง ตู/พ้ืนท่ี/หองจัดเก็บอุปกรณทําความสะอาด 

(ผูรับผิดชอบ สวนบริการกลาง) 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

1. มี ป า ย แสดงผู รั บ ผิ ดช อบของ

หนวยงาน และขอมูลในการติดตอ

ผูรับผิดชอบของหนวยบริการกลาง 

(ผูดูแลงานแมบาน) 

 ผูรับผิดชอบของหนวยงาน 

คื อ ชื่ อ บุ ค ล า ก ร ใ น

หนวยงานท่ีดูแลพ้ืนท่ี 

2. มีปายบงชี้ประเภทและรายการ

วัสดุอุปกรณ  

  

3. จั ด เ ก็บวั สดุ -อุ ปกรณ ทํ าความ

สะอาดในพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวให

เปนระเบียบและเปนหมวดหมู 

  

4. อุปกรณทําความสะอาดตองอยูใน

สภาพพรอมใชงาน  

  

5. ตองแยกประเภทการจัดเก็บวัสดุ

อุปกรณใหเหมาะสม เชน ไมเก็บ

วัตถุไวไฟ (แอลกอฮอล ) น้ํ ายา

เคมีภัณฑตางๆท่ีทําใหเกิดอันตราย

ได 

  

6. มีการทําคูมือการจัดเก็บอุปกรณทํา

ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ท่ี

เก่ียวของ เปนลายลักษณอักษร 

หรือ เป นฐานขอ มูล ท่ีสามารถ

สืบคนได  

  

จํานวนขอท่ีมีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 4 

3. มาตรฐานกลางหองควบคุมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศและระบบเครือขาย 

(ผูรับผิดชอบ สวนอาคารสถานท่ี / สวนบริการกลาง / ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

1. มีการตรวจสอบความพรอมใชงาน

ตามระยะ เวลา ท่ี เหมาะสมของ

อุปกรณนั้ น ๆ  ตามแบบฟอร ม ท่ี

หนวยงานกลางไดกําหนดไว 

  

2. มีแผนผังแสดงตําแหนงหรือหองของ

เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณตางๆ

ในหองควบคุม 

 

3. แสดงวิธีและข้ันตอนในการใชงาน/

การดูแลรักษา ติดไวท่ีตัวเครื่อง (ตาม

ความจําเปน) 

 

4. มีการจัดทําแผนการซอมบํารุงอยาง

เปนลายลักษณอักษรและดําเนินการ

ตามแผน 

  

5. มีแบบบันทึกการซอมบํารุงเปนลาย

ลั กษณ อั กษรและติ ดตั้ ง บ ริ เ ว ณ

เครื่องมืออยางเหมาะสม 

  

6. มีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตองและเปน

ปจจุบันบริเวณเครื่องมือ 

  

จํานวนขอท่ีมีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 5 

4. มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง 

(ผูรับผิดชอบ สวนอาคารสถานท่ี) 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีปายบอกตําแหนงถังดับเพลิง 

ตองมีแผนผังรวมของอาคาร มีการ

บอกถึงการจัดวางอุปกรณดับเพลิงใน

อาคารนั้นๆ และอ่ืนๆ เชน  จุดเบรค

เกอรรวมแผงไฟ   

เบอรฉุกเฉิน ทางออกอาคาร จุดรวม

พล หัวจายน้ําดับเพลิง ระบบแจงเหตุ

ฉุกเฉิน 

 

  

2. มีวิธีการใชถังดับเพลิงแสดงอยาง

เดนชัด 

 วิธีการใชถังดับเพลิงควร

เปนแบบถาวร และ

รูปแบบเหมือนกัน 

 

3. ถังดับเพลิงอยูในสภาพท่ีสะอาด ไม

มีฝุน 

  

4. ซีลรั ดสลัก ไม ขาดชํ ารุ ด  สาย/

กระบอกฉีดไมแตก  / ปริมาณ

น้ํายา / ความดัน 

  

5. มีการตรวจสอบความพรอมใชงาน

และบันทึกการตรวจสอบติดตั้ ง

บริเวณอุปกรณ 

  

6.มีการจัดทําแผนการซอมบํารุงอยาง

เปนลายลักษณอักษรและดําเนินการ

ตามแผน 

  

7.มีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตองและเปน

ปจจุบันบริเวณอุปกรณ 

  

จํานวนขอท่ีมีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 



หนา 6 

5. มาตรฐานกลางตูน้ําดื่ม 

(ผูรับผิดชอบ สวนบริการกลาง / สวนอาคารสถานท่ี / ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

1. บริเวณตูน้ําดื่มมีความสะอาด  สวนบริการกลาง 

2.มีระบบสายดินเพ่ือปองกันไฟฟา

ลัดวงจร ไมมีน้ํารั่วซึม  

 สวนอาคารสถานท่ี 

3.มีการตรวจบํารุงรักษาตูน้ําดื่ม และมี

ปายรายการแสดงการตรวจประเมิน

คุณภาพน้ําดื่มทุกรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 - ศู น ย เ ค รื่ อ ง มื อ

วิทยาศาสตรฯ เปนผูตรวจ

คุณภาพน้ําดื่ม 

- สวนบริการกลางเปน

ผู ดู แ ล ส ภ า พ ตู น้ํ า ดื่ ม 

(ความสะอาดภายนอก) 

- สวนอาคารฯ ดูแลสภาพ

ความพรอมการใชงานของ

ตูน้ําดื่ม 

4.มีการรายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพน้ําดื่มตามกําหนดระยะเวลาท่ี

กําหนด 

  

5.มีการจัดทําแผนการซอมบํารุงอยาง

เปนลายลักษณอักษรและดําเนินการ

ตามแผน 

  

6.มีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตองและเปน

ปจจุบันบริเวณตูน้ําดื่ม 

  

จํานวนขอท่ีมีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 7 

6. มาตรฐานกลางหองสุขา (ผูรับผิดชอบ สวนบริการกลาง) 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีปายระบุหองสุขาหญิง สุขาชาย 

(หรื อ  ระบุห องสุ ขารวม กรณี

หนวยงานไมมีหองสุขาแยกชาย 

หญิง) 

  

2. มีปายระบุแมบานผูรับผิดชอบทํา

ความสะอาด  

 หนวยงานควรกําหนดใหมี

ผูรับผิดชอบประจํา

หนวยงานในการประสาน

แจงกับงานแมบานรวม

ดวย 

3. มีการบันทึกการทําความสะอาด

ชัดเจน และแสดงไวในบริเวณท่ี

สังเกตเห็นได 

  

4. ขอมูลการบันทึกตองสอดคลองกับ

ความเปนจริง และเปนปจจุบัน 

  

5. อุปกรณและสุขภัณฑในหองสุขา

ตองอยูในสภาพพรอมใชงาน  

 (ในกรณีท่ีชํารุด ใหทําปาย

บงชี้สถานะ และใหแจง

สวนอาคารสถานท่ี) 

6. มีวัสดุจํา เปนในหองสุขา ไดแก 

กระดาษชําระ สบูเหลว กระดาษ

หอผาอนามัย 

  

7. มีถังขยะท่ีมีฝาปดโดยใชเทาเหยียบ

และถุงพลาสติกภายในถัง ติดตั้ง

ประจํ า ทุ กห อ งบริ เ วณข า ง โ ถ

สุขภัณฑ และบริเวณอางลางมืออีก 

1 ถัง และบงชี้ตําแหนงการจัดวาง

ถังขยะ 

 (หมายเหตุ กรณีมีเหตุผล

ความจําเปนตอการจัดหา

ถังขยะมีฝาปดใหระบุเปน

รายกรณีไป โดยตองแจง

ใหทราบกอนการตรวจ

ประเมิน) 

8. หองสุขามีความสะอาด เรียบรอย 

ไมมีกลิ่น 

  

จํานวนขอท่ีมีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  
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