5S FOR PRODUCTION STANDARD WORK SHEET
พื้นที่ประเมิน :

Date:

ตัวแทนพื้นที่ :
ผูตรวจพื้นที่ :
รายการตรวจสอบ
1. เครื่องจักร

รายละเอียดการตรวจสอบ

ผาน

ไมผาน

(1)

(0)

1.1 ไมมีอะไรที่ไมจําเปนหรือไมเกี่ยวของวางอยูใกลเคียงหรือกีดขวาง
ทางเดินที่จะควบคุมการทํางานของเครื่องจักร

1.2 ตําแหนงของเครื่องจักรอยูภายในเสนเหลืองที่กําหนด
1.3 อุปกรณที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตมีการจัดวางอยางเปน
ระเบียบ

1.4 ความสะอาดของเครื่องจักรจะตองไมมีฝุนและสกปรก
1.5 เครื่องจักรควรอยูในสภาพที่ใชงานได ถาเครื่องจักรเสียตองมีปาย
บงบอก

1.6 สายไฟของเครื่องจักรตองมีการเก็บเรียบรอยไมระโยงระยางเกะกะ
1.7 เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ตองมีการ calibrate จะตอง update
1.8 รายการ worksheet ที่ติดอยูที่เครื่องจะตอง update
2. รถเข็น

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ตําแหนงของรถเข็นตองอยูภายในเสนเหลืองที่กําหนด
สภาพของรถเข็นจะตองพรอมใชงานและไมชํารุด
ตองไมมี WIP จํานวนมากจนเกินบริเวณที่กําหนดใหจัดเก็บ
รถเข็นจะตองไมวางเกะกะกีดขวางทางเดิน
รถเข็นจะตองมีสัญลักษณหรือสิ่งทีบงบอกสินคาที่อยูภายในรถวา
เปนอะไร

3. พื้นและทางเดิน

3.1
3.2
3.3
3.4

ความสะอาดของพื้นและทางเดิน
ไมมีสิ่งของวางกีดขวางทางเดิน
ไมมีของวางซุกอยูในซอกมุมตางๆ
พื้นจะตองไมชํารุดจนอาจเกิดอัตราย

4. ถังขยะ

4.1 ถังขยะตองวางในที่ๆกําหนด
4.2 ขยะตองไมลนถัง
4.3 ถังขยะตองไมสกปรกมีรอยเปอนของคราบที่จับตัวมานาน

5. สถานีทํางาน

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

สถานีทํางานจะตองสะอาดไมมีฝุน
ไมมีของที่ไมตองการใชวางเกะกะไมเปนระเบียบ
เกาอี้ทํางานจะตองอยูในสภาพที่ใชงานได
ของที่จําเปนตอการผลิตจะตองมีการจัดวางอยางเปนระเบียบ
สถานีทํางานจะตองอยูในสภาพที่พรอมใชงาน ไมไดใชในการวาง
เก็บของ

6. ตูเก็บเอกสาร

6.1
6.2
6.3
6.4

ของที่อยูภายในตูตองจัดเก็บเรียบรอย
ไมมีของที่ไมเกี่ยวของจัดวางอยูบนตู
มีการติดปายบงบอกชัดเจนเกี่ยวกับเอกสาร
ภายในตูเก็บเอกสารจะตองไมมีฝุน และสกปรก

7. ตูเก็บอุปกรณ

7.1
7.2
7.3
7.4

ของที่อยูภายในตูตองจัดเก็บเรียบรอย
ไมมีของที่ไมเกี่ยวของจัดวางอยูบนตู
มีการติดปายบงบอกชัดเจนเกี่ยวกับของที่อยูภายในตู
ภายในตูเก็บอุปกรณจะตองไมมีฝุน และสกปรก

8. ความปลอดภัย

8.1 ปายตางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยตองอยูในสภาพที่ดี
8.2 อุปกรณเพื่อความปลอดภัยตองมีเอกสารตรวจวัดที่มีขอมูลที่update
8.3 อุปกรณเพื่อความปลอดภัยตองปายบงบอก

9. เพดาน
10. ผนัง

9.1 เพดานจะตองสะอาด ไมมีหยากไย
9.2 เพดานจะตองไมชํารุด
10.1 ผนังจะตองสะอาด ไมมีหยักไย
Sum for score
Total

0
39
0.0%

หมายเหตุ

5S FOR OFFICE STANDARD WORK SHEET
Area:

Date:

Represenative
area person :
Auditor :
Items

Area Check

1

Are there excess quantities of office supplies?

2

Are there unnecessary, defective or broken tables or chairs?

3

Are there any defective or unnecessary computers, printers or other peripheral devices?

4

Are there any broken or defective electrical equipment, or cords?

5

Are there any outdated posters, signs, notices or memos?

6

Are there any outdated forms, manuals or drawings in the area?

7

Is there any office equipment that is not needed or used infrequently?

8

Are fire extinguishers and emergency equipment unobstructed readily accessible?

9

Are exits marked?

10

Are all office supplies sorted out, classified, stored and labeled?

11

Are file cabinets organized and labeled with their contents?

12

Are file cabinets properly marked and organized?

13

Are all items properly stored and not in aisles or around tables or desks?

14

Are the ceilings and walls clean?

15

Are light bulbs, reflectors or shades clean and in operating condition?

16

Is office equipment and furniture free of dirt and dust?

17

Are all floors clean and orderly?

18

Are the windows and window screens clean?

19

Are all switches and valves accessible and labeled for purpose?

20

Is there a written system for ordering supplies?

21

Is all equipment in good operating condition?

Sum for score
Total

Yes

No

0
21
0.0%

Any check in the shaded box is worth zero (0) points.

Comment

5S FOR WAREHOUSE AND STORE STANDARD WORK SHEET
พื้นที่ประเมิน :

Date:

ตัวแทนพื้นที่ :
ผูตรวจพื้นที่ :
รายการตรวจสอบ
1. ชั้นวางสินคา
(Shelf)

รายละเอียดการตรวจสอบ

ผาน

ไมผาน

(1)

(0)

1.1 มีปายบงชี้สินคา
1.2 ของที่วางอยูบนชั้นจะตองเก็บเปนระเบียบเรียบรอย
1.3 ความสะอาดของสินคาและชั้นวางของ
1.4 ความสะอาดของชั้น จะตองไมมีฝุนและสกปรก

2. Forklift

2.1 มีการตรวจสภาพรถตามรายการที่กําหนด
่ ารตแบตเตอรรี่อยูในบริเวณที่กําหนด
2.2 ทีช

3. พื้นและทางเดิน

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4. ถังขยะ

4.1 ถังขยะตองวางในที่ๆกําหนด
4.2 ขยะตองไมลนถัง
4.3 ถังขยะตองไมสกปรกมีรอยเปอนของคราบที่จับตัวมานาน

5. สถานีทํางาน

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

สถานีทํางานจะตองสะอาดไมมีฝุน
ไมมีของที่ไมตองการใชวางเกะกะไมเปนระเบียบ
เกาอี้ทํางานจะตองอยูในสภาพที่ใชงานได
ของที่จําเปนตอการผลิตจะตองมีการจัดวางอยางเปนระเบียบ
สถานีทํางานจะตองอยูในสภาพที่พรอมใชงาน ไมไดใชในการวาง
เก็บของ

6. ตูเก็บเอกสาร

6.1
6.2
6.3
6.4

ของที่อยูภายในตูตองจัดเก็บเรียบรอย
ไมมีของที่ไมเกี่ยวของจัดวางอยูบนตู
มีการติดปายบงบอกชัดเจนเกี่ยวกับเอกสาร
ภายในตูเก็บเอกสารจะตองไมมีฝุน และสกปรก

7. ตูเก็บอุปกรณ

7.1
7.2
7.3
7.4

ของที่อยูภายในตูตองจัดเก็บเรียบรอย
ไมมีของที่ไมเกี่ยวของจัดวางอยูบนตู
มีการติดปายบงบอกชัดเจนเกี่ยวกับของที่อยูภายในตู
ภายในตูเก็บอุปกรณจะตองไมมีฝุน และสกปรก

8. เพดาน

8.1 เพดานจะตองสะอาด ไมมีหยากไย
8.2 เพดานจะตองไมชํารุด

9. ผนัง

9.1 ผนังจะตองสะอาด ไมมีหยักไย

ความสะอาดของพื้นและทางเดิน
ไมมีสิ่งของวางกีดขวางทางเดิน
ไมมีของวางซุกอยูในซอกมุมตางๆ
พื้นจะตองไมชํารุดจนอาจเกิดอัตราย
พื้นระหวางชั้นวางของจะตองไมมีของวางเกะกะ
พื้นที่บริเวณวางPalletจะตองจัดเรียบรอย
มีปายบงบอกของที่อยูบนPallet

Sum for score
Total

32
0.0%

หมายเหตุ

5S FOR OUTSIDE BUILDING WORK SHEET
พื้นที่ประเมิน :

Date:

ตัวแทนพื้นที่ :
ผูตรวจพื้นที่ :
รายการ
ตรวจสอบ
1. พื้นถนนฟุต
บาต

รายละเอียดการตรวจสอบ

ผาน

ไมผาน

(1)

(0)

1.1 ไมมีสิ่งของวางกีดขวางบนทางฟุตบาท
1.2 ไมมีขยะบนฟุตบาท
พื้นบริเวณทางเดินตองไมมีสิ่งของวางกีดขวาง
พื้นบริเวณทางเดินตองสะอาด
ของที่วางจะตองมีการบงบอกวามาจากworkshop ไหน
ทางเดินจะตองเหลือพอที่รถดับเพลิงสามารถขับผานได
ไมมีของวางอยูบนทอระบายน้ํา

2. ทางเดิน

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3. ถังขยะ

3.1 ถังขยะจะตองไมเต็มจนลนออกมา
3.2 ถังขยะจะตองมีการแยกสารเคมีออกจากขยะธรรมดา และมีปายบอก
3.3
3.4
3.5
3.6

4. ความปลอดภัย

รอบบริเวิณถังขยะจะตองมีการตีเสนบอกตําแนงที่ชัดเจน
ถังขยะไมมีการรั่วซึมของน้ําในขยะลงสูทอระบายน้ํา
ไมมีเศษขยะรอบบริเวิณถังขยะ
ถังสารเคมีที่ใชแลวจะตองอยูในที่ที่กําหนดไว

4.1 ตูควบคุมแผงวงจรจะตองอยุในสภาพที่ดีและปลอดภัย
4.2 ทอตางๆจะตองอยูในสภาพที่ดีและปลอดภัย
4.3 สายไฟจะตองอยูในสภาพที่ปลอดภัย มัดเก็บเรียบรอย

5. บริเวณที่ใช
งาน

5.1 บริเวณที่มีการใชงานจะตองอยูในสภาพที่ดี
5.2 บริเวณที่มีการใชงานจะตองสะอาด
5.3 ไมมีของที่ไมเกี่ยวของวางอยู
5.4 ของทีใ่ ชงานจะตองเก็บเรียบรอย มีการตีเสนที่วางของ
Sum for score
Total

0
20
0.0%

หมายเหตุ

