
 มาตรฐานกลางกิจกรรม 5 ส 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

รายการ จํานวน ขอกําหนด 
1. โตะทํางาน 
1.1   ปายชื่อบุคคล 

 

 

 

 

 

1.2   ปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน 

1.3    กระจกรองโตะ 

1.4    ปฏิทนิตัง้โตะ 

1.5    ตะแกรงเอกสาร 

1.6    ที่ใสอุปกรณเครื่องเขียน 

1.7    ภาชนะใสน้ําดื่ม 

1.8   โทรศัพทมือถือพรอมทีว่าง 

1.9    แผนดิสกเก็ตพรอมกลองใส 

1.10  แผนซีดีพรอมกลองใส 

1.11  ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

1.12  นาฬกิาตั้งโตะ 

1.13 ปากกา 

 

1.14 ดินสอ 

1.15 เครื่องใชที่ใชปฏิบัติงานตาม
หนาทีเ่ฉพาะของบุคคล เชน 

- คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอ 

  พวงและอุปกรณเสริม (เชน แผน 

  กรองแสง, ที่หนีบกระดาษ ฯลฯ) 

 

ไมเกิน  1  ปาย 

 

 

 

 

 

ไมเกิน  1  ปาย 

ไมเกิน  1  แผน 

ไมเกิน  1  อัน 

ไมเกิน 3 ชั้น  1 ชุด 

ไมเกิน  1  อัน 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  เครื่อง 

ไมเกิน 10  ดาม 

 

ไมเกิน  5  แทง 

 

 

 

 

ไมเกิน  2  ชุด 

 

1. รูปแบบใหเปนมาตรฐาน เดยีวกนัตาม

โซนติดปายไวดานหนาโตะ 

2. โตะทํางานที่อยูในสวนของ  
       การใหบริการ มกีารเวียน 

       และทํางานรวมกนั ควรมี 

       ปายแสดงสถานะ 

วางไวบนโตะเมื่อไมไดปฏิบัติหนาที่ในแผนก 

ใสสะอาด ไมมีส่ิงของใดๆ ใตกระจก 

 

     เปนเอกสารที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัติงาน 

 

           จัดวางใหเปนระเบยีบเรียบรอย 

                

 

 

 

 

จัดเก็บไวในทีใ่สอุปกรณเครื่องเขียนให

เรียบรอย 

“ 

 

 

 

 

ไมวางสิง่ของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 



รายการ จํานวน ขอกําหนด 
1. โตะทํางาน (ตอ) 
- โทรศัพท 

- สมุดโทรศัพท 

- ที่วางกระดาษโนต/ดินสอ/ปากกา 

- เครื่องคิดเลข 

หมายเหต ุ โตะปฏิบัติงานสวนกลาง 

 ใชมาตรฐานโตะทํางาน  ยกเวน   

 ขอ 1.1, 1.2      

 

ไมเกิน  1  เครื่อง 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1 เครื่อง 

 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

“ 

“ 

“ 

 

2. ลิ้นชักโตะทํางาน 
2.1   ที่วางอุปกรณเครื่องเขียน 

2.2   ปากกาลกูลื่น 

2.3   ปากกาสะทอนแสง/เมจิก 

2.4    ดินสอ 

2.5    ไสดินสอ 

2.6   ยางลบดนิสอ/ยางลบหมึก 

2.7   น้ํายาลบคําผิด 

2.8    คัตเตอร 

2.9    กรรไกร 

2.10  ที่เย็บกระดาษ 

2.11  ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ 

2.12  คลิปดํา 2 ขา 

2.13  ลวดเสียบกระดาษ 

2.14  ลวดเยบ็กระดาษ 

2.15  แทนประทับตราพรอมหมึกเติม 

2.16  ตราประทับที่เกี่ยวของกับการ 

         ปฏิบัติงาน 

2.17 สกอตเทป 

2.18 ไมบรรทัด 

 

ไมเกิน  2  หนวย 

ไมเกิน  4   ดาม 

ไมเกิน  5  ดาม 

ไมเกิน  2  แทง 

ไมเกิน  2  กลอง 

ไมเกิน  2  กอน 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  1  อัน 

ไมเกิน  4  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  กลอง 

ไมเกิน  2  ชุด 

ตามความเหมาะสม 

 

ไมเกิน  1  มวน 

ไมเกิน  2  อัน 

 

สะอาด จัดวางอุปกรณภายในใหเรียบรอย 

 

 

 

 

 

          จัดเก็บไวในทีว่างอุปกรณ 

          เครื่องเขียนหรือถาดใสอุปกรณ 

          ในลิ้นชกัใหเรียบรอย 

 

 

 

 

 

จัดวางใหเรียบรอย 

              “ 

 

               “ 

               “ 



รายการ จํานวน ขอกําหนด 

2.19 เครื่องเจาะกระดาษเลก็ 

2.20 เอกสาร/สมุดบันทกึที่เกี่ยวของ 

         กับการปฏิบัติงาน 

2.21  อุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการ 

         ปฏิบัติงาน 

ไมเกิน  1  อัน 

ตามความเหมาะสม 

 

 

ไมเกิน 3  ชุด 

จัดเรียงใหเรียบรอย 

 

 

จัดเรียงใหเรียบรอย 

3. ลิ้นชักสวนตัว 
 

ไมเกิน 2 ล้ินชกั 1. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

2. มีของใชสวนตัวตามความจําเปน 

3. มีปายระบคํุาวา “สวนตวั” หนาลิ้นชกั 

4. บริเวณโตะทาํงาน 
4.1   ตะกราใสขยะ 

4.2   รองเทาสํารอง (ไมใชรองเทา  

        แตะฟองน้ํา) 

 

ไมเกิน  1  ใบ 

ไมเกิน  2   คู 

 

1. วางไวขางหรือใตโตะไดตามความ  

    เหมาะสม 

2. วางไวใตโตะ และสะอาด จัดวางให 

    เรียบรอย 

5. เกาอ้ีนั่งทาํงาน 
5.1   เบาะรองนั่ง/เบาะพงิ 

5.2   เสื้อสูท/เสื้อกันหนาว 

 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ตัว 

 

1. สะอาด อยูในสภาพพรอมใช 

2. พาดไวทีพ่นักเกาอี้ใหอยูในสภาพที ่

   เรียบรอยเมือ่ส้ินสุดการทาํงานในแตละวัน 

3. เลื่อนเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใช 

    งาน 

6. ชั้นหรือตูวางเอกสารขางโตะ 
   ทํางาน 
6.1   กลอง/แฟมเอกสาร/เอกสารที ่

        เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

6.2   ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

1. จัดเรียงเรียบรอย พรอมมปีายระบุเอกสาร 

2. หมั่นดูแลเปนประจํา 

3. จัดวางเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับงาน 

4. จัดเก็บอยางเปนระเบียบเรียบรอย ไมติด 

    รูปไวที่ครุภัณฑ 

5. เอกสารสิ่งของตาง ๆ ควรมีการสะสาง 

    อยางสม่าํเสมอ 



รายการ จํานวน ขอกําหนด 
 
 
7. เคานเตอรบริการ 
7.1 เกาอี้ประจําเคานเตอร 

 

7.2 ชุดคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณตอ 

      พวง 

 

7.3 ปายตัง้บนเคานเตอร 

7.4 ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

7.5 กลอง/แฟมเอกสาร 

7.6 คูมือ/เอกสารปฏิบัติงาน 

7.7 ทีว่างแบบฟอรม/เอกสารบริการ 

7.8 เหลก็เสียบแบบฟอรม 

7.9 โทรศัพท 

7.10  สมุดโทรศัพท/แฟมเอกสารที ่

         เกีย่วของ 

7.11 ที่วางกระดาษโนต/ดินสอ/ปากกา 

7.12 ปากกาตาง ๆ 

7.13 ดินสอ 

7.14 ที่เหลาดินสอ 

7.15 เครื่องคิดเลข 

7.16 ปฏิทินตั้งโตะ 

7.17 นาฬิกาตั้งโตะ 

7.18 ที่รองตัด 

7.19 ตราประทับตาง ๆ 

7.20 ที่แขวนตราประทับ 

7.21 เทปใสพรอมแทนวาง 
7.22 เครื่องเจาะกระดาษ 

 

 
ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

ไมเกิน  5  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2 ชุด 

ไมเกิน  1  เครื่อง 

ไมเกิน  1  ชุด 

 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  6  แทง 

ไมเกิน  1  อัน 

ไมเกิน  2  เครื่อง 

ไมเกิน  3  อัน 

ไมเกิน  2  เครื่อง 

ไมเกิน  1  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  3  อัน 

6. ชั้นบนสุดของชั้นหรือตูสามารถวาง 

    เอกสารไดและใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 

เลื่อนเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงาน

ทุกครั้ง 

จัดวางใหเรียบรอยและไมมีส่ิงใดวางบน 

computer ยกเวนกระดาษขอความที่ติดไว

อยางเรยีบรอย 

เปนขอความทีเ่ปนปจจุบัน 

หมั่นดูแลเปนประจํา 

จัดเรียงเรียบรอย พรอมมปีายระบุเอกสาร 

“ 

“ 

จัดวางใหเรียบรอย 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

จัดเรียงเรียบรอย พรอมมปีายระบุเอกสาร 

 

จัดวางใหเรียบรอย หยบิงาย พรอมใชงาน 

“ 

“ 

หมั่นทิง้เศษดนิสอ 

จัดวางใหเรียบรอย หยบิงาย พรอมใชงาน 

เปดใหตรงตามเดือนปจจุบัน 

ตรงเวลา 

จัดวางใหเรียบรอย หยบิงาย พรอมใชงาน 

 

 

 

หมั่นทิง้เศษกระดาษ 



รายการ จํานวน ขอกําหนด 
7. เคานเตอรบริการ (ตอ) 
7.23   ที่วางอปุกรณสํานกังาน 

7.24  กรรไกร 

 

7.25  คัตเตอร 

7.26  แทนประทับตราพรอมหมึกเติม 

7.27  น้าํยาลบคําผิด 

7.28  ยางลบดินสอ 

7.29  ที่เย็บกระดาษพรอมลวดเย็บ 

         กระดาษ 

7.30   ทีถ่อนลวดเยบ็กระดาษ 

7.31   คลิปดํา 2 ขา 

7.32   ลวดเสยีบกระดาษ 

7.33   กาว 

7.34   ไมบรรทัด 

7.35 กลองรับบริจาคจากหนวยงาน 

ภายนอก 

  

ไมเกิน 2 ชุด 

ไมเกิน  3 อัน 

 

ไมเกิน  3  อัน 

ไมเกิน  3  ชุด 

ไมเกิน  3  ชุด 

ไมเกิน  3  กอน 

ไมเกิน  3  อัน 

 

ไมเกิน  1  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  3  อัน 

ไมเกิน  3  อัน 

ไมเกิน  2  กลอง 

 

 

สะอาด จัดวางอุปกรณภายในใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในทีว่างอุปกรณสํานักงานให

เรียบรอย 

“ 

“ 

“ 

“ 

จัดเก็บไวในทีว่างอุปกรณสํานักงานให

เรียบรอย 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

จัดวางใหเรียบรอย 

8. ลิ้นชักเคานเตอร 
8.1 วัสดุ/แฟม/เอกสาร/แบบฟอรม 

      และอื่น ๆ ที่เกีย่วของในงาน 

      บริการ 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

1. มีปายชื่อผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีปายระบส่ิุงของที่อยูขางในอยางชัดเจน 

3. มีบัญชีคุมล้ินชักเคานเตอร 

9. ใตเคานเตอร 
9.1 ตระกราใสขยะ 

 

ไมเกิน  3 ใบ 

 

1. สะอาด จัดวางใหเรียบรอย 

2. จัดวางใตเคานเตอรตามความเหมาะสม 

10. หองบริการการอาน 
10.1   โตะ/เกาอี้บริการ 

10.2   ชั้นหนงัสือ/ส่ือโสตทัศน/ 

         วารสาร 

 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

 

 

เลื่อนเกาอี้เขาที่กอนเปด-ปดบริการ 

1. มีปายแสดงอยางชัดเจนและถูกตอง 

2. ไมมีฝุนและคราบสกปรก 



รายการ จํานวน ขอกําหนด 
10. หองบริการการอาน (ตอ) 
10.3 ตูเอกสาร/ชั้น/ครุภัณฑ 

10.4  ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  

        ตอพวง 

10.5  รถเข็น 

10.6  ถังรองรบัหนงัสือ/วารสาร 

10.7  ตนไมประดับ 

10.8  ที่วางแบบฟอรม/เอกสารบริการ   

10.9  นาฬกิาแขวน 

10.10  ปากกา/กระดาษโนต/ 

           แบบฟอรมสําหรับผูใชบริการ 

10.11  จุดน้ําดื่ม/แกวน้ํา 

 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  เรือน 

ตามความเหมาะสม 

 

ไมเกิน  1  จุดใน 

แตละโซนพืน้ที ่

 

 

มีดัชนีบงชี้อยางชัดเจน 

มีคําแนะนําการใชงาน 

กําหนดจุดวางใหเรียบรอย 

                 “ 

                  “ 

จัดเก็บเรียบรอย พรอมมปีายระบุเอกสาร 

ตรงเวลา 

จัดวางใหเรียบรอย หยบิงาย พรอมใชงาน 

 

1. สะอาด  ถกูสุขลักษณะ 

2. มีปายแสดงภาชนะใชแลว/ยงัไมไดใช 

3. เปนระเบียบเรียบรอย 

11. พื้นทีส่ํานักงาน 
11.1   โตะ/เกาอี้ทาํงาน 

 

11.2 โตะวางเอกสาร/คูมือตางๆ 

 

 

 

 

 

 

11.3 ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  

ตอพวงและอปุกรณเสริม 

(เชน  แผนกรองแสง, ที่หนบี

กระดาษ ฯลฯ)        

11.4  ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 

 

ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

1. เลื่อนเกาอี้เขาที่เมื่อเลกิใชงานทกุครั้ง 

2. ไมควรมีมากเกนิความจําเปนกับการใช   

    งาน 

1. สะอาด จัดวางเอกสาร/คูมือใหเรียบรอย 

2. มีปายแสดงเอกสาร/คูมือ พรอมชื่อ 

    ผูรับผิดชอบ 

3. มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน 

    ตอเนื่องที่ไมสามารถทาํใหเสร็จส้ิน 

    ภายในวนัเดียวกนัได เชนมีขอความระบุ  

    "อยูระหวางดําเนนิการ" เปนตน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. ไมวางสิง่ของใด ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 

 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 



รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นทีส่ํานักงาน (ตอ) 
 

 

 

11.5   ชั้นหนงัสือ/วารสาร/ส่ือโสต 

          ทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 ชั้นวางเอกสาร/แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

11.7 โทรศัพท 
11.8 นาฬิกาแขวนหรือต้ังโตะ 

11.9 รถเข็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  เรือน 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของใหเรียบรอยพรอม 

    แสดง ระบบการจัดเก็บเอกสาร 

 3.ไมวางสิง่ของใดๆบนตู/ครุภัณฑที่สูงเกนิ     

    2  เมตร 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. สะอาด จัดเรียงหนังสือ/วารสารให 

    เรียบรอย 

3. มีปายแสดงสถานะประเภททรัพยากรบน 

    ชั้น 

4. มีปายแสดงสถานการณปฏิบัติงาน 

    ตอเนื่องที่ไมสามารถทาํใหเสร็จส้ิน 

    ภายในวนัเดียวกนัได เชนมีขอความระบุ  

    "อยูระหวางดําเนนิการ" เปนตน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของใหเรียบรอยพรอม 

    แสดงระบบการจัดเก็บเอกสาร 

3. มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน 

    ตอเนื่องที่ไมสามารถทาํใหเสร็จส้ิน 

    ภายในวนัเดียวกนัได เชนมีขอความระบุ  

    "อยูระหวางดําเนนิการ" เปนตน 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

ตรงเวลา 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 

3. ติดปายแสดงการใชงาน ไมติดสิ่งใดๆ บน 

    รถเข็น 

4. มีปายแสดงสถานการณปฏิบัติงาน 

    ตอเนื่องที่ไมสามารถทาํใหเสร็จส้ิน 



รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นทีส่ํานักงาน (ตอ) 
 
 
11.10  โตะวางวัสดุอุปกรณ 

          สํานกังานสวนกลาง 

 

 

 

 

 

 

11.11  กลองใสกระดาษหนาเดียว 

11.12  กลองใสกระดาษที่ไมไดใช 

           แลว 

11.13  ที่ใสรม 

11.14  ตนไมประดับ 

11.15  ตะกราใสขยะ 

 

 
 

ไมเกิน  1  ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน  1  กลอง 

ไมเกิน  2  กลอง 

 

ไมเกิน  1  จุด 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

 

   ภายในวันเดียวกนัได เชนมีขอความระบุ 

 " อยูระหวางดําเนนิการ" เปนตน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. จัดวางวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใชรวมกนั 

    ในแผนก 

3. จัดวางใหเหมาะสมและพรอมใชงาน 

    เสมอ 

4. แสดงปายอปุกรณที่ชัดเจน 

5. มีปายชื่อบุคลากรของโซนพืน้ทีเ่พื่อใช 

    รวมกัน 

6. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 

 

                      “ 

 

1. สะอาด จัดวางใหเรียบรอย 

2. กาํหนดจุดวางใหเรียบรอย 

12. เครื่องใชไฟฟา - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. อุปกรณไฟฟาและสายตอพวงจัดวางให 

    เปนระเบียบเพื่อความปลอดภัย 

3. จัดวางใหเหมาะสมและตรวจสอบใหอยู 

    สภาพพรอมใชงานเสมอ 

4. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

13. หองทํางาน/หองประชุม 
 
 
 
 

- 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีปายบอกชื่อสวนงานตาง ๆ 

3. มีตนไมประดับตามความเหมาะสม 

4.  ดูสะอาด เรียบรอย 



รายการ จํานวน ขอกําหนด 
14. พื้น/บริเวณทางเดิน/บันไดทาง 
     เดิน/บันไดหนีไฟและฝาผนัง 

- 1. ไมวางสิง่ของหรือเอกสารใด ๆ ขวาง  

ทางเดิน 

2. ไมติดกระดาษ เบอรโทรศัพทหรือเอกสาร 

    ใด ๆ บริเวณเสาและผนงั 

3. มีตนไมประดับตามความเหมาะสม 

4. หากพื้นชาํรุดใหดําเนนิการแจง 

     ผูเกี่ยวของทันท ี

5. ดูสะอาด เรียบรอย 

15. บอรดติดประกาศ/ 
     ประชาสมัพันธ 

ตามความเหมาะสม 1. มีปายชื่อผูรับผิดชอบดูแล และกําหนด 

    ที่ต้ังใหเหมาะสม 

2. มีขอมูล ขาวสาร เอกสารตาง ๆ ทีท่ันสมัย 

3. ติดประกาศตาง ๆ อยางมรีะเบียบ 

16. บอรด 5 ส/บอรดภาพกิจกรรม 
     5 ส 

1 จุด 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. ประชาสมัพันธขอมูล ขาวสารกิจกรรม  

    5ส อยางตอเนื่อง 

17. อุปกรณ/เครื่องมือ/ถังดับเพลิง ตามความเหมาะสม 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. เขียนวิธีและข้ันตอนการใชงาน/การดูแล 

    รักษาติดไวที่โตะ/ตัวเครื่อง (ตามความ 

    เหมาะสม) 

3. ใชเครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมกบั 

    งาน 

4.  ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ/ 

     เครื่องมืออยูเสมอ 

5. ทาํความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

6. ไมวางสิง่ของอยางอื่นปนหรือกีดขวางกับ 

    เครื่องมืออุปกรณ 

7. หากเครื่องมือและอุปกรณเสียหายใหรีบ 

    แจงผูเกี่ยวของทันท ี



รายการ จํานวน ขอกําหนด 
18. หองน้ํา 
18.1 ตนไมประดับ 

18.2 อุปกรณใสกระดาษชําระ 

18.3 ตะกราใสขยะ 

18.4 ถังสาํรองน้าํและที่ตักน้ํา 

18.5 ผาเช็ดมอื 

 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  1  ชุด 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  1  ใบ 

ไมเกน  1  ผืน 

 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. หมั่นดูแลกระดาษใหเพียงพอตอการใช 

3. มีกระดาษหอผาอนามยัในหองน้าํหญงิ 

4. ดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

5. ตระกราใสขยะสะอาด จัดวางใหเรียบรอย 

6. หากมีอุปกรณชํารุดใหดําเนินการแจง 

    ผูเกีย่วของทันท ี

19. หองอาหาร - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

3. ไมทิ้งของทีไ่มจําเปนใด ๆ บนโตะอาหาร 

    หลงัการใชงาน 

4. เก็บเกาอี้ไวใตโตะอาหารหลังเลกิใชงาน 

5. ทําความสะอาดโตะอาหารทันทีที ่

    รับประทานอาหารเสร็จ 

20. หองเก็บของ/อุโมงค - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

21. หองเซิรฟเวอร - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีการควบคมุอุณหภูมิอยางเหมาะสม 

3. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

22. หองควบคุมไฟฟาและเครื่อง 
     ปรบัอากาศ 

- 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีปายแสดงแผงควบคุมไฟฟาและ 

    เครื่องปรับอากาศ 

3. มีผังเสนทางเดินไฟฟาและ 

    เครื่องปรับอากาศวาครอบคลุมบริเวณ 

    ใดบาง 

4. ไมวางสิ่งของกีดขวางทางเขาออกของหอง 

5. ไมนาํสิ่งของที่ไมเกี่ยวของมาจัดวางไว 
 


