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1. วัตถุประสงค
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนระเบียบมาตรฐานในการใหบริการทดสอบและตรวจสอบ
2. ขอบขาย
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการรับงาน หลักเกณฑที่พิจารณา ขั้นตอนการดําเนินงาน จนถึงการ
สงรายงานผลการทดสอบ ตรวจสอบไปยังผูใชบริการ
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เกี่ยวของ
ที่
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1
QM-ITDI-9001 คูมือคุณภาพ
2 FR-9001-12-01 แบบประเมินความพึงพอใจการบริการทดสอบและตรวจสอบ
3
WI-9001-03 วิธีการปฏิบัติงานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
4
ทะเบียนรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
4. นิยาม
ผูวาจาง/ผูรับบริการ
เจาหนาที่ทดสอบ

=
=

ผูบริหารระดับสูง

=

หนวยงานที่มาใชบริการทดสอบและตรวจสอบ
บุคลากรประจําสํานักและไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่
ปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

5. ความรับผิดชอบ
5.1 เจาหนาที่ทดสอบ มีหนาที่ติดตอประสานงานในการทดสอบและตรวจสอบ
5.2 คณะกรรมการทดสอบ มีหนาที่รวมในการทดสอบและตรวจสอบ
5.3 ผูบริหารระดับสูง มีหนาที่รับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 ผูวาจาง/ผูรับบริการ แจงความประสงคที่จะสงหรือใหไปรับตัวอยางทดสอบหรือตรวจสอบมายังสํานัก
6.2 ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ทดสอบ ทําการพิจารณาขีดความสามารถของการทดสอบตามที่ผูวาจาง/
ผูรับบริการตองการ เจาหนาที่ทดสอบแจงใหผูวาจาง/ ผูรับบริการทราบพรอมกับทําใบเสนอราคา (ถามี)
6.3 เจาหนาที่ทดสอบ มีหนาที่รับ/ สงตัวอยางทดสอบและตรวจสอบของผูวาจาง/ ผูรับบริการ
6.4 เจ าหน า ที่ ทดสอบร ว มกั บ คณะกรรมการทดสอบ (ถาจําเปน ) ทําการทดสอบตามมาตรฐานที่ผูว าจาง/
ผูรับบริการตองการโดยปฏิบัติตาม WI-9001-03 ในแตละมาตรฐานไดกําหนดไว
6.5 เมื่อทําการทดสอบเสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่ทดสอบ รวบรวมขอมูลตางๆเพื่อทํารายงานผลการทดสอบ
และตรวจสอบ เสนอตอผูบริหารระดับสูง รับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
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6.6 เจาหนาที่ทดสอบ ขึ้นทะเบียนรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเก็บไวเปนขอมูลในการทวนสอบกลับ
โดยมีการกําหนดรหัสรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบดังนี้
รหัสใบรายงานผลการทดสอบ ไดแก
AAAA - BB– CCCC- DDDD - XXX / Y
AAAA คือ ตัวยอหนวยงาน
BB คือ ตัวยอการทดสอบ
OT : การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
CCCC
DDDD
XXX
Y

คือ
คือ
คือ
คือ

ป พ.ศ. ที่ออกรายงาน 4 ตัว
มาตรฐานเลขที่หรือลําดับของงานที่ไดรับ
ลําดับเอกสาร (001-999)
ลําดับการแกไข

ตัวอยาง ITDI-ET-2557-0934-001/1
เพิ่มขอความหากเปนการแกไขหรือทดสอบและตรวจสอบเพิ่มเติม
“รายงานเพิ่มเติมของรายงานผลทดสอบ เลขที่ทดสอบ ITDI-ET-2557-0934-001” และหมายเหตุ
ความบกพรองในใบรายงานผลฉบับทดแทน
6.7 เจาหนาที่ทดสอบ สงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบใหกับผูวาจาง/ ผูรับบริการพรอมกับ ให ทํา
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการทดสอบและตรวจสอบ FR-9001-12-01
6.8 ผูวาจาง/ผูร ับบริการ รับรายงานผลการทดสอบ และสงแบบประเมินความพึงพอใจการบริการทดสอบและ
ตรวจสอบ FR-9001-12-01 กลับมาใหเจาหนาที่ทดสอบ
6.9 เจาหนาที่ทดสอบ ทําสรุปผลประเมินความพึงพอใจใหผูบริหารระดับสูงพิจารณา/รับทราบ
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ระเบียบปฏิบัติ
การบริการทดสอบและตรวจสอบ
7. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ขั�นตอน
เริ � ม

ผูว้ ่าจ้าง/ผูร้ ั บบริ การ

แจ้งให้รับตัวอย่าง/ยื�นค าํ ร้ อง

ผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
เจ้าหน้าที�ทดสอบ

พิจารณา

เจ้าหน้าที�ทดสอบ

ไม่สามารถดําเนิ นการได้

ดําเนิ นการได้
ใบเสนอราคา(ถ้าผูร้ บั บริ การต้องการ)
ไม่ตอบรับ

ผูว้ ่าจ้าง/ผูร้ ั บบริ การ

พิจารณา

ผูว้ ่าจ้าง/ผูร้ ั บบริ การ

แจ้งนัดวันไปรั บ/ส่ งตัวอย่าง

เจ้าหน้าที�ทดสอบ

ไม่ถึงกําหนด

ตอบรับ

เจ้าหน้าที�ทดสอบ/
คณะกรรมการทดสอบ

ปรับแก้ตวั อย่าง

กําหนดรับ/ส่ งตัวอย่าง
ถึงกําหนด

เจ้าหน้าที�ทดสอบ

แจ้งให้ผูร้ ั บบริ การทราบ

ตรวจเช็คตัวอย่าง

ผ่าน
ทําการทดสอบและตรวจสอบตาม
มาตรฐานที�ผรู้ ับบริ การต้องการ โดยให้
ปฏิบตั ิ การตาม (WI-9001-03)

เจ้าหน้าที�ทดสอบ

ทํารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

ผูบ้ ริ หารระดับสู ง

รับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

เจ้าหน้าที�ทดสอบ

บันทึกผลลงทะเบี ยนรายงานผลการทดสอบ
และตรวจสอบ

ผูว้ ่าจ้าง/ผูร้ ั บบริ การ

รับรายงานผลการทดสอบและทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจการบริ การทดสอบและ
ตรวจสอบ FR-9001-12-01

เจ้าหน้าที�ทดสอบ

ทําสรุ ปผลประเมินความพึงพอใจ
จบ

ไม่ผ่าน

