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มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

งานบริการทาป้ายโฆษณา
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ระบุข้อกาหนดระบบการจัดการให้บริการจัดทาป้ายโฆษณา ครอบคลุมการบริการ
ออกแบบป้ายโฆษณา จัดทาป้ายโฆษณา และการติดตั้งป้ายโฆษณา ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

2. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 ป้ายโฆษณา คือ สื่อประเภทหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือแนะนาให้ผู้อื่นรู้จักสินค้า ผ่านรูปภาพ
ถ้อยคาที่สั้น กระชับโดดเด่น ไว้สาหรับเผยแพร่ในที่สาธารณะ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มาก และนับได้ว่าเป็น
สื่อโฆษณาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

3. ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ
3.1 ข้อกาหนดทั่วไป
ผู้ประกอบการต้อง
3.1.1 กาหนดขอบข่ายการให้บริการ จัดทาระบบการจัดการคุณภาพ
3.1.2 จัดทาระบบการจัดการคุณภาพ นาไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ในมาตรฐานอุ ต สาหกรรมเอสนี้ และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
3.1.3 จัดให้มีผังกระบวนการครอบคลุมทุกการให้บริการ
3.1.4 มีเอกสารและข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินการให้บริการ และรักษาข้อมูลที่จาเป็นเพื่อความ
มั่นใจว่าการบริการเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนด
3.2 เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร
3.2.1 ความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่น
(1) รับผิดชอบต่อระบบการจัดการคุณภาพ
(2) กาหนดนโยบายคุณภาพเป็นเอกสาร ที่แสดงให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นต่อการให้บริการ ต่อข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ และนาไปใช้ภายในองค์กร
3.2.2 ให้ความสาคัญแก่ลูกค้า
(1) ทาความเข้าใจ ตอบสนองความต้องการ และข้อกาหนดของลูกค้า โดยไม่ขัดกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(2) พิ จ ารณาและก าหนดความสามารถในการสร้ า งความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การสารวจความพึงพอใจหลังใช้บริการ
(3) มีการสนับสนุนการให้ความสาคัญแก่ลูกค้าทั่วทั้งองค์กร
3.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต้องมีการจัดทาผังองค์กร มีการมอบหมายอานาจ หน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจภายใน
องค์กร
3.3 การบริหารทรัพยากร
3.3.1 ทรัพยากรบุคคล
ผู้ประกอบการต้อง
(1) จัดให้มีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน ทั้งในการออกแบบ และก่อสร้างฐานของป้าย การวางเสาแข็ม
เพื่อรองรับน้าหนักของป้าย รวมไปถึงทีมช่างที่มีความชานาญ และมีประสบการณ์ในการก่ อสร้าง
ป้ายบิลบอร์ดด้วย
(2) กาหนดความสามารถที่จาเป็ น และข้ อควรปฏิบัติ ของบุ คลากรที่ ให้ บริ การ และกาหนดหั ว ข้ อ
การอบรม หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม ตามที่สภาวิศวกรกาหนด และเก็บหลักฐานไว้
(3) ฝึ กอบรมให้ บุ คลากรมี ความสามารถตามที่ กาหนดและประเมิน ผลของการดาเนิน การนั้น กรณี
ที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนามาแสดงแทนการฝึ กอบรมและประเมินผลได้
(4) เก็บประวัติและบันทึกการฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐานตลอดอายุการทางาน
3.3.2 โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการ ดังนี้
(1) ต้องจัดให้มเี ครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการให้บริการและต้องบารุงรักษาให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ
(2) ต้องจัดให้มีวัตถุดิบในการทาป้ายโฆษณาที่มีคุณสมบัติตามที่ตกลงกับลูกค้า เช่น ป้ายไวนิล ป้ายไฟ
ป้ายซิงค์ เป็นต้น
(3) มีการควบคุมด้านความปลอดภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
3.3.3 สภาพแวดล้อมสาหรับดาเนินการ
ผู้ประกอบการต้องพิจารณาจัดสรร และรักษาสภาพแวดล้อมที่จาเป็นต่อการบริการเพื่อความสอดคล้องต่อ
ข้อกาหนดของการบริการ
3.4 ขั้นตอนการบริการ
3.4.1 การวางแผนการบริการและการควบคุม
ผู้ประกอบการต้องวางแผน นาไปปฏิบัติ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ในการส่งมอบการบริการโดย
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(1)

พิจารณาจัดทาข้อกาหนดของการบริการของผู้ประกอบการ หรือข้อกาหนดของการบริการของลูกค้า
หรือทั้งสองอย่าง

(2)

กาหนดเกณฑ์การยอมรับการบริการและควบคุมกิจกรรมในการบริการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์3.4.2
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

3.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ผู้ประกอบการต้อง
3.4.2.1 กาหนดข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการ ได้แก่
(1)

ข้อกาหนดที่เฉพาะเจาะจงตามที่ลูกค้ากาหนด เช่น สถานที่ติดป้ายโฆษณา ความมั่นคงแข็งแรงใน
การติดตั้งป้ายโฆษณา โดยเฉพาะด้านนอกอาคาร เช่น ป้ายโฆษณาบนดาดฟ้าตึก ต้องมีโครงเหล็ก
ที่ทนทานแข็งแรง สามารถต้านทางแดด ลม ฝน พายุ หรือ ถึงการเกิดแผ่นดินไหว
ข้อกาหนดต่าง ๆในการส่งมอบและหลังการส่งมอบ ตามสัญญาการบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เช่น การรับประกัน

(2)

3.4.2.2 การสื่อสารกับลูกค้า
กาหนดและสื่อสารกับลูกค้า เกี่ยวกับ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและอัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยประกาศไว้อย่างชัดเจน
(2) ข้อเสนอ สัญญาหรือคาสั่งซื้อ รวมถึงการแก้ไขใด ๆ
(3) ข้อมูลที่สามารถสอบกลับได้รวมถึงคาร้องเรียนจากลูกค้า
3.4.2.3 การทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า
ทบทวนคาขอบริ ก ารของลู ก ค้ า หากมี ข้ อ กาหนดที่ เ ปลี่ ย นแปลง ต้ อ งมั่ น ใจว่ า คาขอบริ ก ารได้ รั บ
การดาเนิ น การแก้ ไ ขแล้ ว
3.5 การจัดซื้อ
ผู้ประกอบการต้อง
(1)
(2)

จัดซื้อผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกาหนด หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ระบุในการจัดซื้อ หรือทั้งสองอย่าง
ทวนสอบผลิ ตภัณฑ์ห รือบริ การที่จั ดซื้อ เพื่อให้ มั่นใจว่าผลิ ตภัณฑ์ห รือการบริการที่สั่ งซื้อเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการต้องมีปริมาณคงเหลือเพียงพอในการให้บริการ และมีการจัดเก็บที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ

3.6 ข้อกาหนดของการบริการ
ผู้ประกอบการต้อง
3.6.1 การควบคุมการให้บริการ
(1) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการบริการ
(2) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น การใช้ป้ายไวนิลในการทาป้ายโฆษณา รวมทั้ง
ต้องดาเนินการจัดการเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ทาป้ายต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของลูกค้า
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(3) มีการตรวจสอบการบริการตามแผนที่กาหนดไว้ หรือการตรวจสอบการบริการภายหลังการส่งมอบ
พร้อมทั้งจัดเก็บประวัติของผู้ใช้บริการ
3.6.2 การชี้บ่งและสอบกลับได้
ชี้บ่งสถานะของการบริการที่เหมาะสมทุกขั้นตอนของการบริการ และสามารถสอบกลับได้
3.6.3 การยอมรับการส่งมอบการบริการ
ทวนสอบการบริการให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในขั้นตอนที่เหมาะสมตามแผนที่กาหนดไว้ หากไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดต้องไม่ส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้า ยกเว้นจะได้รับการอนุมัติจากลูกค้าหรือผู้มีอานาจและ
ต้องเก็บเอกสารข้อมูลที่แสดงถึงการยอมรับการบริการ
(1) มีหลักฐานของความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ยอมรับ
(2) สอบกลับได้ถึงผู้มีอานาจยอมรับ
3.7 ทรัพย์สินของลูกค้า
ผู้ประกอบการต้องดาเนินการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในระหว่างกระบวนการให้บริการจนถึงการส่งมอบให้กับ
ลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าชารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือถูกทาลาย ต้องรายงานให้ลูกค้าทราบและเก็บ
รักษาบันทึกไว้
3.8 การควบคุมผลการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและการปฏิบัติการแก้ไข
ผู้ประกอบการต้อง
3.8.1 มั่นใจว่าผลการบริการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดได้รับการชี้บ่งและควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกส่งมอบโดย
ไม่ตั้งใจ โดยต้องจัดการกับผลการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(1) แก้ไข เช่น เขียนป้ายโฆษณาใหม่ หรือติดตั้งฐานเหล็กเพิ่มให้มั่นคง
(2) ชะลอการส่งมอบบริการ
(3) แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อยอมรับตามผลที่พบ
(4) กาหนดอานาจในการยอมรับภายใต้เงื่อนไข
3.8.2 การกาจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้าโดย
(1) ทบทวนและวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่พบ
(2) พิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่ใกล้เคียงหรือมีโอกาสเกิดขึ้น
3.8.3 เก็บเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
(2) การดาเนินการกับผลการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
(3) การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข
(4) ผู้มีอานาจในการจัดการความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
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3.9 ความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้ประกอบการต้องสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อทราบความต้องการและความคาดหวัง และนาข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
3.10 การร้องเรียนของลูกค้า
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน ทางโทรศัพท์ ทาง
สื่อออนไลน์ และมีการดาเนินการกับข้อร้องเรียนนั้นอย่างเหมาะสม
3.11 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งน าข้ อ มูล จากผลการทวนสอบการบริ ก าร ผลลั พ ธ์ จ ากการควบคุ ม สิ่ ง ที่ ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนด ผลการประเมินความพึงใจของลูกค้า และข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อพิจารณาความจาเป็นหรือ
โอกาสเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.12 การควบคุมเอกสารและข้อมูล
เอกสารและข้อมูลที่ดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสฉบับนี้ต้อง
(1) มีเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งานตามความจาเป็นในแต่ละกระบวนการและขั้นตอน
(2) ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น เสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย นาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
(3) ได้รับการควบคุมและปรับปรุงให้ทันสมัย
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