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ยกระดับงานประเภทนี้ให้มีคุณภาพที่ดี และสม่าเสมอ
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มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

งานบริการถ่ายรูป-ล้างอัดรูป
1. ขอบข่าย
1.1

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ครอบคลุมข้อกาหนดของระบบคุณภาพการบริการถ่ายรูป -ล้างอัดรูป ด้วยระบบ
แบบใช้น้ายาสร้างภาพและการอัดรูปด้วยระบบดิจิตอล

2. บทนิยาม
2.1

ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
ล้างรูป หมายถึง การนาฟิล์มที่ถ่ายแล้วไปแช่ลงในน้ายาล้างรูป เพื่อให้รูปปรากฎขึ้นบนฟิล์ม

2.2

อัดรูป หมายถึง การผลิตภาพจากฟิล์ม หรือกระจกถ่ายรูปที่บันทึกภาพไว้แล้ว

2.3

ภาพถ่าย หมายถึง ภาพบนกระดาษอัดรูปเกิดจากการนาแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกาทีฟ
ไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น

2.4

รูปถ่าย หมายถึง ภาพที่บันทึกไว้ด้วยวิธีให้แสงผ่านฟิล์มรูป ลงบนแผ่น วัสดุไวแสง เช่น กระดาษอัดรูปแล้ว
นาไปล้างตามกรรมวิธีเพื่อให้รูปปรากฏ

2.5

การอัดรูปแบบใช้น้ายาสร้างภาพ หมายถึง นาฟิล์มที่มีวัสดุไวแสง คือเงินเฮไลด์ (Silver halide) อยู่บนฟิล์ม
เมื่อนาฟิล์มที่ถ่ายแล้วนี้ไปล้างในน้ายาสร้างภาพตามกระบวนการ บริเวณที่ถูกฉายแสงจะเปลี่ยนไปเป็นสีดา
ทึบ ส่วนบริเวณที่ไม่ถูกแสงเมื่อทาปฏิกิริยากับน้ายาคงสภาพ (Fixer) เงินเฮไลน์จะหลุดออกจากฟิลม์ไป ส่วน
นั้นจะมีลักษณะโปร่งใส จากนั้นจึงจะนาฟิล์มไปฉายแสงลงบนกระดาษให้เกิดภาพขึ้นมา

2.6

การอัดรูปด้วยระบบดิจิทัล หมายถึง ไม่มีขั้นตอนการล้าง อัด ขยาย ไฟล์ภาพที่เราได้จากกล้องดิจิทัลจะมี
กระบวนการเหล่ านี้ เกิดขึ้น อยู่แล้ ว ดังนั้นเมื่อเรานาไฟล์ ภ าพมาพิมพ์ เครื่องดิจิตอลจะใช้ความร้อนเป็น
ตัวกลางทาให้หมึกเกิดแรงอัดและพ่นสีออกมาทางปลายหัวฉีดที่มีขนาดเล็กๆละอองหมึกพิมพ์เหล่านี้จะถูก
บังคับให้พุ่งตกลงในตาแหน่งที่ต้องการบนวัสดุพิมพ์ ทาให้เกิดภาพขึ้นมา

3. ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ
3.1 ข้อกาหนดทั่วไป
ผู้ประกอบการต้อง
3.1.1 กาหนดขอบข่ายการให้บริการ จัดทาระบบการจัดการคุณภาพ
3.1.2 จัดทาระบบการจัดการคุณภาพ นาไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตาม
ข้อกาหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ และต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
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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
(2) พิจ ารณาและก าหนดความสามารถในการสร้ า งความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การสารวจความพึงพอใจหลังใช้บริการ และการรักษาความลับ
ของลูกค้า
(3) มีการสนับสนุนการให้ความสาคัญแก่ลูกค้าทั่วทั้งองค์กร
3.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต้องมีการจัดทาผังองค์กร มีการมอบหมายอานาจ หน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ
ภายในองค์กร
3.3 การบริหารทรัพยากร
3.3.1 ทรัพยากรบุคคล
ผู้ประกอบการต้อง
(1) จัดให้บุคลากรที่มีความสามารถอย่างเพียงพอในการให้บริการ
(2) ระดับการศึกษา มีวุฒิการศึกษา ม.3 ถึง ปริญญาตรี (ทุกสาขา) รวมถึงประสบการณ์ทางานด้าน
ถ่ายรูป-ล้างอัดรูป
(3)
(4)
(5)

กาหนดความสามารถที่จาเป็น และข้อควรปฏิบัติ ของบุคลากรที่ ให้บริการ และกาหนดหัวข้อการ
อบรมหรือประสบการณ์ที่เหมาะสม และเก็บหลักฐานไว้
ฝึ ก อบรมให้ บุ ค ลากรมี ค วามสามารถตามที่ ก าหนด (เช่ น ควรมี พื้ น ฐานความรู้ ด้ า นโปรแกรม
Photoshop)
เก็บประวัติและบันทึกการฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐานตลอดอายุการทางาน

3.3.2 โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการ ดังนี้
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(1)
(2)

จัดสถานที่ที่เป็นสัดส่วน และเหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มีพื้นที่ในการดาเนินการรับลูกค้าถ่ายรูป
ล้างฟิล์ม อัดรูป
ต้องจัดให้มีเครื่องมือสาหรับงานถ่ายรูป-ล้างอัดรูป เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องล้างฟิล์ม เครื่องอัดรูป ฟิล์ม
ถ่าน เลนส์ กล่องดาติดฟิล์ม อุปกรณ์ดึงหัวฟิล์ม ที่ดึงเทปอัตโนมัติ และ Software ต่างๆ เป็นต้น

3.3.3 สภาพแวดล้อมสาหรับดาเนินการ
ผู้ประกอบการต้องพิจารณาจัดสรร และรักษาสภาพแวดล้อมที่จาเป็นต่อการบริการเพื่อความสอดคล้องต่อ
ข้อกาหนดของการบริการ
3.4 ขั้นตอนการบริการ
3.4.1 การวางแผนการบริการและการควบคุม
ผู้ประกอบการต้องวางแผน นาไปปฏิบัติ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ในการส่งมอบการบริการโดย
(1) รับคาสั่งถ่ายรูป-ล้างอัดรูป และตรวจสอบฟิล์ม หรือรูปในไฟล์ที่จะล้างอัดรูป
(2)

ตรวจเช็ค และทาเครื่องหมายไว้เพื่อให้เข้าใจตรงกันกับลูกค้าว่าต้องการล้างอัดรูปไหน

(3)

ลงรายละเอียดรูปบนฟิล์ม หรือรูปในไฟล์ที่จะล้างอัดรูป

(4) ลงรายละเอียดในคาสั่งถ่ายรูป หรือล้างอัดรูป ขณะที่รับงาน (ทาต่อหน้าลูกค้า)
(5)

ดาเนินการถ่ายรูป-ล้างอัดรูป ตามที่ลูกค้ากาหนด

(6)

ตรวจสอบงานที่ถ่ายภาพ และ/หรือ งานล้างอัดรูปให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

(7)

แจ้งลูกค้ามารับรูปที่ถ่าย และรูปที่ล้างอัดรูป

8)

ส่งฟิล์ม และไฟล์ต่างๆคืนลูกค้า ตามบันทึกคาสั่งจ้าง

3.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ผู้ประกอบการต้อง
3.4.2.1 กาหนดข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการ ได้แก่
(1) ข้อกาหนดที่เจาะจงตามทีล่ ูกค้ากาหนด เช่น ขนาดรูปที่อัด สีสันของรูป ความชัดเจนของรูป
(2) ข้อกาหนดต่างๆ ในการส่งมอบและหลังการส่งมอบ ตามคาสั่งลูกค้า เช่น ขนาดรูปที่อัด จานวนแผ่น
ของรูปที่ล้างอัด
3.4.2.2 การสื่อสารกับลูกค้า
กาหนดและสื่อสารกับลูกค้า เกี่ยวกับ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและอัตราค่าบริการ โดยประกาศไว้อย่างชัดเจน
(2) ข้อเสนอ สัญญาหรือคาสั่งซื้อ รวมถึงการแก้ไขใด ๆ
(3) ข้อมูลที่สามารถสอบกลับได้รวมถึงคาร้องเรียนจากลูกค้า
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3.4.2.3 การทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า
ทบทวนคาขอบริการของลูกค้า หากมีข้อกาหนดที่เปลี่ยนแปลง ต้องมั่นใจว่าคาขอบริการได้รับการ
ดาเนินการแก้ไขแล้ว
3.5 การจัดซื้อ
ผู้ประกอบการต้อง
(1) จัดซื้ออุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องล้างฟิล์ม เครื่องอัดรูป ฟิล์ม ถ่าน เลนส์ เพื่อใช้ในงานถ่ายรูป ล้างอัดรูป ให้ต รงตามข้อกาหนดคุณลักษณะ (specification) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในการ
จัดซื้อ
(2) ทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเป็นไปตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการต้องมีปริมาณคงเหลือเพียงพอในการให้บริการ และมีการจัดเก็บที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
3.6 ข้อกาหนดของการบริการ
ผู้ประกอบการต้อง
3.6.1 การควบคุมการให้บริการ
(1) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการบริการ
(2) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ถูกต้อง ในการควบคุมการให้บริการตามข้อกาหนด
ของลูกค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) มีการตรวจสอบการบริการ โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ตามแผนที่กาหนดไว้ หรือ
การตรวจสอบการบริการภายหลังการส่งมอบ 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
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3.8 การควบคุมผลการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและการปฏิบัติการแก้ไข
ผู้ประกอบการต้อง
3.8.1 มั่นใจว่าผลการบริการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดได้รับการชี้บ่งและควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกส่งมอบโดย
ไม่ตั้งใจ โดยต้องจัดการกับผลการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(1) แก้ไข เช่น อัดรูปผิดขนาด หรือสีของรูปไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นธรรมชาติ
(2) คัดแยก กัก หรือชะลอการส่งมอบบริการ
(3) แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อยอมรับตามผลที่พบ
(4) กาหนดอานาจในการยอมรับภายใต้เงื่อนไข
3.8.2 การกาจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้าโดย
(1) ทบทวนและวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่พบ
(2) พิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่ใกล้เคียงหรือมีโอกาสเกิดขึ้น
3.8.3 เก็บเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
(2) การดาเนินการกับผลที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
(3) การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข
(4) ผู้มีอานาจในการจัดการความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
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 เพื่อพิจารณาความจาเป็นหรื อ
โอกาสเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.12 การควบคุมเอกสารและข้อมูล
เอกสารและข้อมูลที่ดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสฉบับนี้ต้อง
(1) มีเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งานตามความจาเป็นในแต่ละกระบวนการและขั้นตอน
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(2)
(3)

ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น เสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย นาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ได้รับการควบคุมและปรับปรุงให้ทันสมัย
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