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(1

ปัจจุบันมีผู้ทำซึ่งเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ได้มีกำรทำธุรกิจ
ให้บริกำรซ่อมแซมบ้ำน เพื่อเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำผู้ประกอบกำร และช่วยสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือต่อผู้บริโภค จึงเห็น
ควรกำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส กำรบริกำรซ่อมแซมบ้ำน ซึ่งเป็นข้อกำหนดมำตรฐำนนี้เกี่ยวกับ ระบบคุณภำพ
กำรบริกำร เพื่อใช้ในกำรรับรองผู้ประกอบกำรตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส ซึ่งจะเป็นกำรส่งเสริม และยกระดับงำน
ประเภทนี้ให้มีคุณภำพที่ดี เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริกำรทั่วไป
มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ จั ดทำขึ้นโดยใช้เอกสำรต่อไปนี้เป็นแนวทำง (หำกเอกสำรที่ใช้มีกำรปรับปรุง ให้ใช้
เอกสำรปรับปรุงฉบับล่ำสุด)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2558
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2)

ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2564)
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส
กำรบริกำรซ่อมแซมบ้ำน
________________________
โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส การบริการซ่อมแซมบ้าน
เลขำธิ กำรส านั กงานมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์อุตสาหกรรม จึ งออกประกาศกาหนดมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส การบริการซ่อมแซมบ้าน มาตรฐานเลขที่ มอก. เอส 186-2564 ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(นายบรรจง สุกรีฑา)
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

การบริการซ่อมแซมบ้าน
1. ขอบข่าย
1.1 มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ครอบคลุมเฉพำะกำรบริกำรซ่อมแซมบ้ำน ไม่ครอบคลุมกำรบริกำรต่อเติมบ้ำน

2. บทนิยาม
ควำมหมำยของคำที่ใช้ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 การบริ การซ่อมแซมบ้าน หมำยถึง กำรให้บริกำรตรวจเช็คและซ่อมแซมบำงส่ วนของบ้ำนที่เกิดกำรชำรุด ไม่
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น กำรซ่อมแซมฝำผนัง กำรยกพื้นบ้ำนที่ทรุดตัวให้สูงขึ้นจะอยู่ในระดับปกติ
2.2 ผู้ประกอบการ หมำยถึง ผู้ประกอบกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ้ำน

3. ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ
3.1 ข้อกำหนดทั่วไป
ผู้ประกอบกำร ต้อง
3.1.1 กำหนดขอบข่ำยกำรให้บริกำร จัดทำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
3.1.2 จัดทำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ นำไปปฏิบัติ รักษำไว้ และปรับปรุงอย่ำงต่ อเนื่อง เพื่อเป็นไปตำมข้อกำหนด
ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้และต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 จัดให้มีผังกระบวนกำรครอบคลุมทุกกำรให้บริกำร
3.1.4 มีเอกสำรและข้อมูลที่จำเป็นในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรให้บริกำร และรักษำข้อมูลที่จำเป็นเพื่อควำม
มั่นใจว่ำกำรบริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำรที่กำหนด
3.2 ผู้ประกอบกำร 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 ผู้ประกอบกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ้ำน ให้ควำมสำคัญแก่ลูกค้ำ
(1) ทำควำมเข้ำใจ ตอบสนองควำมต้องกำร และข้อกำหนดของลูกค้ำ
(2) มีกำรให้ควำมสนับสนุนกำรให้ควำมสำคัญแก่ลูกค้ำทั่วทั้งองค์กร
3.2.3 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีกำรจัดทำผังองค์กร มีกำรมอบหมำยอำนำจ หน้ำที่ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสำร
ให้เป็นที่เข้ำใจ ภำยในองค์กร
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3.3 กำรบริหำรทรัพยำกร
3.3.1 ทรัพยำกรบุคคล
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ้ำน ต้องจัดให้ มีบุคลำกรที่เพียงพอในกำรให้บริกำร โดยมีคุณสมบัติ
เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถอย่ำงเพียงพอในกำรให้บริกำร
(2) ก ำหนดควำมสำมำรถที่จ ำเป็ น และข้ อควรปฏิ บัติ ของบุ คลำกรที่ ให้ บริ กำร และก ำหนดหั ว ข้อ หรื อ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม และเก็บหลักฐำนไว้
(3) กรณีมีกำรฝึกอบรม ควรเก็บประวัติและบันทึกกำรฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐำนตลอดอำยุกำรทำงำน ตำม
ควำมเหมำะสม
3.3.2 โครงสร้ำงพื้นฐำน
ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรบริกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนฉบับนี้
3.3.3 สภำพแวดล้อมสำหรับดำเนินกำร
ผู้ประกอบกำรต้องพิจำรณำจัดสรร และรักษำสภำพแวดล้อมที่จำเป็นต่อกำรบริกำรเพื่อควำมสอดคล้องต่อ
ข้อกำหนดของกำรบริกำร
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 เวลำนัดหมำยกำรทำงำน กำหนดเวลำแล้ว
เสร็จ ห้ำมทำงำนวันหยุด และ กำหนดเวลำเริ่มหรือเลิกงำน เป็นต้น
(2) ข้อกำหนดต่ำงๆ ในกำรส่งมอบและหลังกำรส่งมอบ เช่น ระยะเวลำกำรส่งมอบ กำรรับประกันสินค้ำ
และกำรบริกำรหลังกำรขำย
3.4.2.2 กำรสื่อสำรกับลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรต้องกำหนดและสื่อสำรกับลูกค้ำ เกี่ยวกับ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำรและอัตรำค่ำบริกำร โดยมีรำยละเอียดและกำหนดไว้ชัดเจน
(2) ข้อเสนอ สัญญำหรือคำสั่งซื้อ รวมถึงกำรแก้ไขใด ๆ
(3) ข้อมูลที่สำมำรถสอบกลับได้รวมถึงคำร้องเรียนจำกลูกค้ำเช่น ใบเสร็จรับเงิน ข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ
(4) ข้อมูลกำรจัดกำรทรัพย์สินของลูกค้ำ

-2-

มอก. เอส 186-2564
3.4.2.3 กำรทบทวนข้อตกลงกับลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรต้องทบทวนคำขอบริกำรของลูกค้ำ หำกมีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง ต้องมั่นใจว่ำคำ
ขอบริกำรได้รับกำรดำเนินกำรแก้ไขเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่ำยแล้ว ในกรณีที่ลูกค้ำไม่มีเอกสำรระบุข้อ
กำหนดกำรบริกำร ต้องจัดทำเอกสำรยืนยัน ข้อกำหนดเหล่ำนี้ก่อนกำรตกลงกับลูกค้ำ
3.5 กำรจัดซื้อ
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ้ำน ต้อง
(1) จัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ ที่ใช้ซ่อมตรงตำมข้อกำหนด หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องที่ระบุในกำรจัดซื้อ หรือทั้ง
สองอย่ำง
(2) ทวนสอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่จัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่ำ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำรที่สั่งซื้อ
เป็นไปตำมข้อกำหนดที่สั่งซื้อ ต้องมีปริมำณคงเหลือเพียงพอในกำรให้บริกำรและเหมำะสม และมีกำรจัดเก็บ
ที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรเสื่อมสภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดอื่นๆ
3.6 ข้อกำหนดของกำรบริกำร
ผู้ประกอบกำรต้อง
3.6.1 ควบคุมกำรให้บริกำร
(1) จัดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสมในแต่ละขั้นตอนกำรบริกำร
(2) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม ถูกต้อง ในกำรควบคุมกำรให้บริกำรตำมข้อกำหนด
ของลูกค้ำ กฎหมำยและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีกำรตรวจสอบกำรบริกำรตำมแผนที่กำหนดไว้ หรือกำรตรวจสอบกำรบริกำรภำยหลังกำรส่งมอบ พร้อม
ทั้งจัดเก็บประวัติของผู้ใช้บริกำร
3.6.2 กำรชี้บ่งและสอบกลับได้
ชี้บ่งสถำนะของกำรบริกำรที่เหมำะสมทุกขั้นตอนกำรบริกำร และสำมำรถสอบกลับได้
3.6.3 กำรยอมรับกำรส่งมอบกำรบริกำร
ทวนสอบกำรบริกำรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ตำมแผนที่กำหนดไว้ หำกไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดต้องไม่ส่ง
มอบกำรบริกำรให้กับลูกค้ำ ยกเว้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกลูกค้ำและต้องเก็บเอกสำรข้อมูลที่แสดงถึง
กำรยอมรับกำรบริกำร
(1) มีหลักฐำนของควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่ยอมรับ
(2) สอบกลับได้ถึงผู้ที่ยอมรับ
3.7 ทรัพย์สินของลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรต้องดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำในระหว่ำงกระบวนกำรให้บริกำรจนถึงกำรส่งมอบคืนให้กับลูกค้ำ หำก
ทรัพย์สินของลูกค้ำชำรุด เสื่อมสภำพ สูญหำยหรือถูกทำลำย ต้องรำยงำนให้ลูกค้ำทรำบและเก็บรักษำบันทึกไว้
3.8 กำรควบคุมผลกำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดและกำรปฏิบัติกำรแก้ไข
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ้ำน ต้อง
3.8.1 มั่นใจว่ำผลของกำรบริกำรที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้รับกำรชี้บ่งและควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกส่ง
มอบโดยไม่ตั้งใจ โดยต้องจัดกำรกับผลที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด ดังนี้
(1) แก้ไข เช่น เปลี่ยนคำสั่งซื้อ รับประกันหลังกำรซ่อม
(2) งดให้บริกำร
(3) แจ้งให้ลูกค้ำทรำบเพื่อยอมรับตำมผลที่พบ
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(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
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ้ำน ต้องสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อทรำบควำมต้องกำรและควำม
คำดหวัง และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ แล้วนำมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุง
กำรให้บริกำร
3.10 กำรร้องเรียนของลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรให้บ ริกำรซ่อมแซมบ้ำน ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรรับร้องเรียนของลูกค้ำ เช่น กล่องรับข้อ
ร้องเรียน ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ และมีกำรดำเนินกำรกับข้อร้องเรียนนั้นอย่ำงเหมำะสม
3.11 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ้ำน ต้องนำข้อมูลจำกผลกำรทวนสอบกำรบริกำร ผลลัพท์จำกกำรควบคุมผล
กำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และข้อร้องเรียนของลูกค้ำ เพื่อ
พิจำรณำควำมจำเป็นหรือโอกำสเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
3.12 กำรควบคุมเอกสำรและข้อมูล
เอกสำรและข้อมูลที่ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของระบบจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส ฉบับนี้ต้อง
(1) มีเพียงพอและเหมำะสมในกำรใช้งำนตำมควำมจำเป็นในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอน
(2) ได้รับกำรป้องกันอย่ำงเหมำะสม เช่น เสี่ยงต่อกำรถูกเปิดเผย นำไปใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
(3) ได้รับกำรควบคุมและปรับปรุงให้ทันสมัย
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