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ปัจจุบันมีผู้ทำซึ่งเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ได้มีกำรทำธุรกิจ
ให้บริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเคลื่อนที่ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว กำรให้บริกำรดังกล่ำวต้องดำเนินกำรอย่ำงมีระบบ
บริหำรที่ดี และดำเนินกำรอยู่ ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรกำหนดเกณฑ์คุณภำพสำหรับ กำรบริกำรร้ำน
เครื่องดื่มเคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส และเป็นกำรส่งเสริมและยกระดับอุตสำหกรรมประเภทนี้ให้มี
มำตรฐำนระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริกำรทั่วไป
มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้เอกสำรต่อไปนี้เป็นแนวทำง
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถำนที่ จำหน่ำยเครื่องดื่ม พ.ศ. 2561 กระทรวงสำธำรณสุข
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรอบรมผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสเครื่องดื่ม
พ.ศ.2561 กระทรวงสำธำรณสุข
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติเครื่องดื่ม
พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำเครื่องดื่ม
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ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2564)
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส
กำรบริกำรร้ำนเครื่องดื่มเคลื่อนที่
________________________
โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส กำรบริกำรร้ำนเครื่องดื่มเคลื่อนที่
เลขำธิ กำรส ำนั กงำนมำตรฐำนผลิ ตภั ณฑ์อุตสำหกรรม จึ งออกประกำศกำหนดมำตรฐำน
อุตสำหกรรมเอส กำรบริกำรร้ำนเครื่องดื่มเคลื่อนที่ มำตรฐำนเลขที่ มอก. เอส 184-2564 ดังมีรำยละเอียดแนบ
ท้ำยประกำศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตัง้ แต่วันที่ประกำศเป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2564
(นำยบรรจง สุกรีฑำ)
เลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
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การบริการร้านเครื่องดื่มเคลื่อนที่
1. ขอบข่าย
1.1 มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ครอบคลุมกำรบริกำรเตรียมเครื่องดื่ม และกำรบรรจุในบรรจุภัณฑ์ โดยร้ำนเครื่องดื่ม
แบบเคลื่อนที่
1.2 มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องดื่มแบบหำบเร่/แผงลอย เครื่องดื่มสำเร็จรูปแบบตักขำย

2. บทนิยาม
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

ควำมหมำยของคำที่ใช้ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
ร้ำนเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ หมำยถึง กำรนำรถในรูปแบบรถบรรทุกมำดัดแปลงเป็นรถขำยเครื่องดื่มเคลื่อนที่ มี
ตั้งแต่รถบรรทุกขนำดใหญ่ นำไปจอดตำมงำนหรือสถำนที่ต่ำงๆ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง และรถบรรทุกขนำดเล็ก มีทั้ง
ตั้งจุดจอดประจำ และตระเวนไปตำมแหล่งชุมชน ย่ำนคนทำงำนออฟฟิศ ย่ำนที่พักอำศัย รวมถึงกำรนำยำนพำหนะ
บำงประเภทมำทำเป็นรถขำยของเคลื่อนที่ ภำยในมีพื้นทีก่ ำรเตรียมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน
เครื่องดื่มประเภทปรุงสำเร็จ หมำยถึง เครื่องดื่มที่ได้ผ่ำนกำรทำ ประกอบหรือปรุงสำเร็จ พร้อมที่จะรับประทำนได้
รวมทั้งของหวำนและเครื่องดื่มชนิดต่ำงๆ
บรรจุภัณฑ์ หมำยถึง วัสดุที่ใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้ำ ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้ำที่
ผ่ำนกำรผลิต
ผู้สัมผัสเครื่องดื่ม หมำยถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มตั้งแต่กระบวนกำรเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่ำย และ
เสิร์ฟเครื่องดื่ม รวมถึงกำรล้ำงและเก็บภำชนะอุปกรณ์ (อ้ำงอิงตำมกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถำนที่ จำหน่ำย
เครื่องดื่ม พ.ศ. 2561 กระทรวงสำธำรณสุข)
ผู้ประกอบกำร หมำยถึง ผู้ประกอบกำรให้บริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนแบบเคลื่อนที่

3. ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ
3.1 ข้อกำหนดทั่วไป
ผู้ประกอบกำร ต้อง
3.1.1 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญำตหรือหนังสือรับรอง กำรแจ้งจัดตั้ง
สถำนที่จำหน่ำยเครื่องดื่ม และสถำนที่สะสมเครื่องดื่ม (ถ้ำมี) และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ให้ ควบคุม กำกับ หรือดูแลกำรดำเนินกำรของสถำนที่จำหน่ำยเครื่องดื่มและเครื่องดื่มนั้น
3.1.2 กำหนดขอบข่ำยกำรให้บริกำร จัดทำระบบ กำรจัดกำรคุณภำพให้เหมำะสมกับสถำนที่ตั้ง ขนำด ลักษณะ
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.1.3 กำรจั ดทำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ นำไปปฏิบัติ รักษำไว้ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตำม
ข้อกำหนดในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ และต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
3.1.4 จัดให้มีผังกระบวนกำรให้บริกำรควบคุมทุกกำรให้บริกำร
3.1.5 มีเอกสำรและข้อมูลที่จำเป็นในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรให้บริกำร และรักษำข้อมูลที่จำเป็นเพื่อควำม
มั่นใจว่ำกำรบริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำรที่กำหนด
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3.2 ผู้ประกอบกำรให้บริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ ต้อง
3.2.1 มีควำมเป็นผู้นำและควำมมุ่งมั่น
(1) รับผิดชอบต่อระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
(2) กำหนดนโยบำยคุ ณภำพเป็ น เอกสำร ที่แสดงให้ เห็ น ถึงควำมมุ่งมั่นต่อ กำรให้ บ ริกำร ต่ อกฎหมำย
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงำนรำชกำร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และ
สื่อสำรให้เป็นที่เข้ำใจ และนำไปใช้ภำยในองค์กร
3.2.2 ให้ควำมสำคัญแก่ลูกค้ำ โดยกำร
(1) ทำควำมเข้ำใจ ตอบสนองควำมต้องกำร และข้อกำหนดของลูกค้ำ
(2) ให้ควำมสนับสนุนในกำรให้ควำมสำคัญแก่ลูกค้ำทั่วทั้งองค์กร
3.2.3 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีกำรจัดทำผังองค์กร มีกำรมอบหมำยอำนำจ หน้ำที่ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสำร
ให้เป็นที่เข้ำใจ ภำยในองค์กร
3.3 กำรบริหำรทรัพยำกร
3.3.1 ทรัพยำกรบุคคล
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเคลื่อนที่ ต้องจัดให้มีบุคลำกรที่เพียงพอในกำรให้บริกำร โดย
มีคุณสมบัติเป็นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัส เครื่องดื่มต้องมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ
พำหะนำโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ำรังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตำมที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ใน
กรณีที่ เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงำนและรักษำให้หำยก่อนจึงกลับมำปฏิบัติงำนได้
2) ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัส เครื่องดื่มต้องผ่ำนกำรอบรมตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรอบรมผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัส เครื่องดื่ม พ.ศ.2561
กระทรวง สำธำรณสุข หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ำ
3) จั ด ให้ มี ก ำรฝึ ก อบรมให้ บุ ค ลำกรมี ค วำมสำมำรถตำมที่ ก ำหนด และประเมิ น ผลของกำร
ดำเนินกำรนั้น กรณีที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชำชีพที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำมำแสดงแทนกำรฝึกอบรม
และประเมินผลได้
4) จัดเก็บประวัติและบันทึกกำรฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐำนตลอดอำยุกำรทำงำน
3.3.2 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผู้ประกอบกำรบริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ ต้องจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำร
บริกำร
เป็นไปตำมกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถำนที่ จำหน่ำยเครื่องดื่ม พ.ศ. 2561 กระทรวงสำธำรณสุข ดังนี้
(1) ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับสถำนที่และบริเวณที่ใช้ทำประกอบหรือปรุงเครื่องดื่ม จำหน่ำยเครื่องดื่ม และ
บริโภค เครื่องดื่ม ดังต่อไปนี้
1) พื้น ผนัง เพดำน ต้องสะอำด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชำรุด และทำควำมสะอำดง่ำย
2) มีกำรระบำยอำกำศเพียงพอ มีกำรไหลเวียนอย่ำงเพียงพอและมีปล่องระบำยควัน กลิ่นจำกกำร
ประกอบกำรเครื่องดื่ม
3) มีแสงสว่ำงเพียงพอและเหมำะสมในแต่ละบริเวณ
4) มีที่ล้ำงมือและอุปกรณ์สำหรับล้ำงมือที่ถูกสุขลักษณะ
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5) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบ ปรุง หรือจำหน่ำยเครื่องดื่ม ต้องสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
มีสภำพดี และทำควำมสะอำดง่ำย
6) มีกำรจัดกำรเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยสภำพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ำ มีฝำปิ ดมิดชิด
แยกเศษเครื่องดื่มจำกมูลฝอยประเภทอื่น เป็นไปตำมข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรจัดกำรมูล
ฝอย ในสถำนที่จำหน่ำยเครื่องดื่ม
7) มีกำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ำเสีย ระบบระบำยน้ำดี มีกำรแยกเศษเครื่องดื่มออกจำกภำชนะ อุปกรณ์
และ เครื่องใช้ก่อนกำรทำควำมสะอำด มี บ่อดักไขมันเพื่อกำรแยกไขมันไปกำจัดก่อนระบำยสู่
ระบบระบำยน้ำและน้ำทิ้ง ต้องได้มำตรฐำนตำมกฎหมำยและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) มีมำตรกำรในกำรป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค และสัตว์เลี้ยง ตำมหลักวิชำกำร
9) มีม ำตรกำร อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งมื อส ำหรั บ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย จำกกำรใช้ เชื้ อ เพลิ ง ในกำรท ำ
ประกอบ หรือปรุงเครื่องดื่ม
(2) ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับภำชนะ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จำเป็น ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน ดังนี้
1) ภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่ำง ๆ ต้องมีควำมแข็งแรง สะอำด ทนทำน ไม่ชำรุด สึกหรอ หรือ
แตก กะเทำะเป็นสนิมง่ำย ทนต่อกำรกัดกร่อนของเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว หรือเค็มจัดได้
2) ภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอกำรทำควำมสะอำด ต้องเก็บในที่ที่สำมำรถป้องกันสัตว์และ
แมลงน ำโรค ทำควำมสะอำดอย่ำงถูกสุ ขลั กษณะ ใช้ส ำรทำควำมสะอำดที่เหมำะสม มีกำร
ฆ่ำเชื้อ ภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภำยหลังกำรทำควำมสะอำด
3) มีกำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ำใช้ โดยใช้น้ำประปำยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ำประปำให้ใช้น้ำที่มีคุณภำพ
เทียบเท่ำ
4) มีกำรจัดกำรสำรเคมี สำรทำควำมสะอำด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำยต่อ เครื่องดื่ม
โดยติดฉลำก และป้ำยให้เห็นชัดเจน มีคำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติภัยจำกสำรดังกล่ำว โดยจัดเก็บ
แยกบริ เวณจำกที่ใช้ทำ ประกอบ ปรุง จำหน่ำย และบริโภคเครื่องดื่ม ห้ ำมนำภำชนะบรรจุ
สำรเคมีมำใช้บรรจุเครื่องดื่ม และห้ำม ภำชนะบรรจุเครื่องดื่มมำใช้บรรจุสำรเคมี
3.3.3 สภำพแวดล้อมสำหรับดำเนินกำร ผู้ประกอบกำรต้องพิจำรณำจัดสรร และรักษำสภำพแวดล้อมที่จำเป็นต่อ
กำรบริกำรเพื่อควำมสอดคล้ อง ต่อข้อกำหนดของกำรบริกำร เช่น ควำมสะอำดและสุขลั กษณะ ควำม
ปลอดภัย
3.4 ขั้นตอนกำรบริกำร
3.4.1 กำรวำงแผนกำรบริกำรและกำรควบคุม
ผู้ประกอบกำร ต้องวำงแผน นำไปปฏิบัติ และควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
ในกำรส่งมอบกำรบริกำรโดย
(1) จัดทำข้อกำหนดของกำรบริกำรของผู้ประกอบกำร หรือข้อกำหนดในกำรส่งมอบกำรบริกำรลูกค้ำ หรือ
ทั้งสองอย่ำง
(2) กำหนดเกณฑ์กำรยอมรับกำรบริกำรและควบคุมกิจกรรมในกำรบริกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
3.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรต้อง
3.4.2.1 กำหนดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริกำร ได้แก่
(1) ข้อกำหนดที่เฉพำะเจำะจงตำมที่ลูกค้ำกำหนด เช่น ข้อกำหนดที่คำนึงถึงควำมหลำกหลำยของ
ผู้บริโภค ได้แก่ ข้อจำกัดด้ำนสุขภำพ ข้อจำกัดด้ำนควำมปลอดภัย ข้อจำกัดทำงศำสนำ
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(2) ข้อกำหนดต่ำงๆ ในกำรส่งมอบและหลังกำรส่งมอบ เช่น ระยะเวลำกำรส่งมอบ คุณภำพเครื่องดื่ม กำร
รับประกันสินค้ำ และกำรบริกำรหลังกำรขำย
3.4.2.2 กำรสื่อสำรกับลูกค้ำ กำหนดและสื่อสำรกับลูกค้ำ เกี่ยวกับ
กำหนดและสื่อสำรกับลูกค้ำเกี่ยวกับ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำรและอัตรำค่ำบริกำร โดยมีรำยละเอียดและกำหนดไว้ชัดเจน
(2) ข้อเสนอ สัญญำหรือคำสั่งซื้อ รวมถึงกำรแก้ไขใด ๆ
(3) ข้อมูลที่สำมำรถสอบกลับได้รวมถึงคำร้องเรียนจำกลูกค้ำเช่น ใบเสร็จรับเงิน ข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ
3.4.2.3 กำรทบทวนข้อตกลงกับลูกค้ำ
ทบทวนคำขอบริกำรของลูกค้ำ หำกมีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง ต้องมั่นใจว่ำคำขอบริกำรได้รับกำร
ดำเนินกำรแก้ไขเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่ำยแล้ว ในกรณีที่ลูกค้ำไม่มีเอกสำรระบุข้อกำหนดกำรบริกำร
ต้องจัดทำเอกสำรยืนยัน ข้อกำหนดเหล่ำนี้ก่อนกำรตกลงกับลูกค้ำ
3.5 กำรจัดซื้อ
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ ต้อง
(1) จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ตรงตำมข้อกำหนด หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องที่ระบุในกำรจัดซื้อ หรือทั้ง
สองอย่ำง
(2) ทวนสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ำรที่ จั ด ซื้ อ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ กำรบริ ก ำรที่ สั่ ง ซื้ อ เป็ น ไปตำม
ข้อ ก ำหนดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ สั่ ง ซื้ อ ต้อ งมี ป ริ ม ำณคงเหลื อ เพี ย งพอในกำรให้ บ ริ ก ำร และมี ก ำรจั ด เก็ บ ที่
เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรเสื่อมสภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดอื่นๆ
3.6 ข้อกำหนดของกำรบริกำร
ผู้ประกอบกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเคลื่อนที่ ต้อง
3.6.1 ควบคุมกำรให้บริกำร
(1) จัดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสมในแต่ละขั้นตอนกำรบริกำร
(2) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม ถูกต้อง ในกำรควบคุมกำรให้บริกำรตำมข้อกำหนด
ของลูกค้ำ กฎหมำยและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีกำรตรวจสอบกำรบริกำรตำมแผนที่กำหนดไว้ หรือกำรตรวจสอบกำรบริกำรภำยหลังกำรส่งมอบ พร้อม
ทั้งจัดเก็บประวัติของผู้ใช้บริกำร ตำมควำมเหมำะสม
(4) มีกำรตรวจสอบกำรบริกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ตำมแผนที่กำหนด
ไว้ หรือ กำรตรวจสอบกำรบริกำรภำยหลังกำรส่งมอบ พร้อมทั้งจัดเก็บประวัติของผู้ใช้บริกำร
(5) ให้ผู้สัมผัสเครื่องดื่มรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย สวมใส่เสื้อผ้ำและอุปกรณ์ป้องกัน ที่สะอำดและ
สำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนสู่เครื่องดื่มได้
(6) ให้ผู้สัมผัสเครื่องดื่มล้ำงมือและปฏิบัติตนในกำรเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่ำยและ เสิร์ฟเครื่องดื่ม ให้
ถูก สุขลักษณะ และไม่กระทำกำรใด ๆ ที่จะทำให้เกิดกำรปนเปื้อนต่อ เครื่องดื่มหรือก่อให้เกิดโรค
ปฏิบัติกำรอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
3.6.2 กำรชี้บ่งและสอบกลับได้
ชี้บ่งสถำนะของกำรบริกำรที่เหมำะสมทุกขั้นตอนกำรบริกำร และสำมำรถสอบกลับได้
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3.6.3 กำรยอมรับกำรส่งมอบกำรบริกำร
ทวนสอบกำรบริกำรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ตำมแผนที่กำหนดไว้ หำกไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดต้องไม่ส่ง
มอบกำรบริกำรให้กับลูกค้ำ ยกเว้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกลูกค้ำและต้องเก็บเอกสำรข้อมูลที่แสดงถึง
กำรยอมรับกำรบริกำร
(1) มีหลักฐำนของควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่ยอมรับ
(2) สอบกลับได้ถึงผู้ที่ยอมรับ
3.7 ทรัพย์สินของลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรต้องดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำในระหว่ำงกระบวนกำรให้บริกำรจนถึงกำรส่งมอบคืนให้กับลูกค้ำ หำก
ทรัพย์สินของลูกค้ำชำรุด เสื่อมสภำพ สูญหำยหรือถูกทำลำย ต้องรำยงำนให้ลูกค้ำทรำบและเก็บรักษำบันทึกไว้
เช่น ภำชนะบรรจุ ส่วนผสม เป็นต้น
3.8 กำรควบคุมผลกำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดและกำรปฏิบัติกำรแก้ไข
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรทำด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ ต้อง
3.8.1 มั่นใจว่ำผลของกำรบริกำรที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้รับกำรชี้บ่งและควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกส่ง
มอบโดยไม่ตั้งใจ โดยต้องจัดกำรกับผลที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด ดังนี้
(1) แก้ไข เช่น เปลี่ยนคำสั่งซื้อ ปรุงเครื่องดื่มใหม่
(2) งดให้บริกำร
(3) แจ้งให้ลูกค้ำทรำบเพื่อยอมรับตำมผลที่พบ
(4) กำหนดอำนำจในกำรยอมรับภำยใต้เงื่อนไข
3.8.2 กำรกำจัดสำเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำโดย
(1) ทบทวนและวิเครำะห์สิ่งที่ไม่เป็นตำมข้อกำหนด
(2) พิจำรณำสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดที่ใกล้เคียงหรือมีโอกำสเกิดขึ้น
3.8.3 เก็บเอกสำรข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของควำมไม่เป็นตำมข้อกำหนด
(2) กำรดำเนินกำรกับผลที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด
(3) กำรยอมรับอย่ำงมีเงื่อนไข
(4) ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรควำมไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด
3.9 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ ต้องสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อ
ทรำบควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
แล้วนำมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร
3.10 กำรร้องเรียนของลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรรับร้องเรียน
ของลูกค้ำ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ และมีกำรดำเนินกำรกับข้อร้องเรียนนั้น
อย่ำงเหมำะสม
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3.11 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรด้ำนเครื่องดื่มโดยร้ำนเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ ต้องนำข้อมูลจำกผลกำรทวนสอบกำร
บริกำร ผลลัพธ์ จำกกำรควบคุมผลกำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ และข้อร้องเรียนของลูกค้ำ เพื่อพิจำรณำควำมจำเป็นหรือโอกำสเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง
3.12 กำรควบคุมเอกสำรและข้อมูล
เอกสำรและข้อมูลที่ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของระบบจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส ฉบับนี้ต้อง
(1) มีเพียงพอและเหมำะสมในกำรใช้งำนตำมควำมจำเป็นในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอน
(2) ได้รับกำรป้องกันอย่ำงเหมำะสม เช่น เสี่ยงต่อกำรถูกเปิดเผย นำไปใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
(3) ได้รับกำรควบคุมและปรับปรุงให้ทันสมัย
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