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(1

ปัจจุบันมีผู้ทำซึ่งเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ได้มีกำรทำธุรกิจ
ให้บริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำนให้กับผู้ประกอบกำรธุรกิจอำหำร ธุรกิจโรงแรม เพื่อเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำผู้ประกอบกำร
และช่วยสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือต่อผู้บริโภค จึงเห็นควรกำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส กำรบริกำร เช่ำเครื่องล้ำงจำน
ซึ่งเป็นข้อกำหนดมำตรฐำนนี้เกี่ยวกับ ระบบคุณภำพกำรบริกำร เพื่อใช้ในกำรรับรองผู้ประกอบกำรตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรมเอส ซึ่งจะเป็นกำรส่งเสริม และยกระดับงำนประเภทนี้ให้มีคุณภำพที่ดี สม่ำเสมอและเป็นกำรส่งเสริม
และยกระดับอุตสำหกรรมประเภทนี้ให้มีมำตรฐำนระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริกำรทั่วไป
มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ จั ดทำขึ้นโดยใช้เอกสำรต่อไปนี้เป็นแนวทำง (หำกเอกสำรที่ใช้มีกำรปรับปรุง ให้ใช้
เอกสำรปรับปรุงฉบับล่ำสุด)
พระรำชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2530
ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ บ๔/๒๕๕๖ เรื่อง วิธีปฏิบัติในกำรใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับ
เครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำ ส ำหรั บ ใช้ ใ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย และงำนที่ มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยกั น
ข้อกำหนดเฉพำะสำหรับเครื่องล้ำงจำน มำตรฐำนเลขที่ มอก. 1838-2553
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2562
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2)

ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2564)
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส
กำรบริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน
________________________
โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส การบริการเช่าเครื่องล้างจาน
เลขำธิ กำรส านั กงานมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์อุตสาหกรรม จึ งออกประกาศกาหนดมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส การบริการเช่าเครื่องล้างจาน มาตรฐานเลขที่ มอก. เอส 187-2564 ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(นายบรรจง สุกรีฑา)
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

การบริการเช่าเครื่องล้างจาน
1. ขอบข่าย
1.1 มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ครอบคลุมกำรบริกำรให้เช่ำเครื่องล้ำงจำน โดยเครื่องล้ำงจำนมีเจตนำให้ใช้เป็นอำชีพ
เพื่อล้ำงจำน เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร และภำชนะอื่นซึ่งใช้สำหรับจุดประสงค์เชิงพำณิชย์ ไม่ครอบคลุมเครื่องล้ำงจำน
ที่ใช้ในที่อยู่อำศัยและงำนที่มีลักษณะคล้ำยกัน

2. บทนิยาม
ควำมหมำยของคำที่ใช้ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 ธุรกิจให้เช่าเครื่องล้างจาน หมำยถึง ธุรกิจกำรจัดหำเครื่องล้ำงจำนไว้ให้เช่ำ และนำไปใช้บริกำรภำยในบริเวณที่
กำหนดไว้
2.2 ผู้ประกอบการ หมำยถึง ผู้ประกอบกำรให้เช่ำเครื่องล้ำงจำน

3. ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ
3.1 ข้อกำหนดทั่วไป
ผู้ประกอบกำร ต้อง
3.1.1 กำหนดขอบข่ำยกำรให้บริกำร จัดทำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
3.1.2 จัดทำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ นำไปปฏิบัติ รักษำไว้ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตำมข้อกำหนด
ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้และต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 จัดให้มีผังกระบวนกำรครอบคลุมทุกกำรให้บริกำร
3.1.4 มีเอกสำรและข้อมูลที่จำเป็นในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรให้บริกำร และรักษำข้อมูลที่จำเป็นเพื่อควำม
มั่นใจว่ำกำรบริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำรที่กำหนด
3.2 ผู้ประกอบกำรให้บริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน
3.2.1 มีควำมเป็นผู้นำและควำมมุ่งมั่น
(1) รับผิดชอบต่อระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
(2) กำหนดนโยบำยคุ ณภำพเป็ น เอกสำร ที่แสดงให้ เห็ น ถึงควำมมุ่งมั่นต่อ กำรให้ บ ริกำร ต่ อกฏหมำย
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงำนรำชกำร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และ
สื่อสำรให้เป็นที่เข้ำใจ และนำไปใช้ภำยในองค์กร
3.2.2 ผู้ประกอบกำรให้บริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน ให้ควำมสำคัญแก่ลูกค้ำโดยกำรทำควำมเข้ำใจและตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
3.2.3 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีกำรจัดทำผังองค์กร มีกำรมอบหมำยอำนำจ หน้ำที่ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสำร
ให้เป็นที่เข้ำใจ ภำยในองค์กร
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3.3 กำรบริหำรทรัพยำกร
3.3.1 ทรัพยำกรบุคคล
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน ต้องจัดให้มีบุคลำกรที่เพียงพอในกำรให้บริกำร โดยมีคุณสมบัติ
เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถอย่ำงเพียงพอในกำรให้บริกำร
(2) บุคลำกรผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรให้เช่ำเครื่องล้ำงจำน
(3) จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถตำมที่กำหนด และประเมินผลของกำรดำเนินกำรนั้น กรณีที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชำชีพที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำมำแสดงแทนกำรฝึกอบรมและประเมินผลได้
(4) จัดเก็บประวัติและบันทึกกำรฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐำนตลอดอำยุกำรทำงำน
3.3.2 โครงสร้ำงพื้นฐำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรบริกำร ดังนี้
(1) มีสถำนประกอบกำรที่เป็นของตนเอง หรือมีกำรเช่ำสถำนที่ หรือกำรได้รับอนุญำตใช้สถำนที่
(2) มีเครื่องล้ำงจำน อะไหล่ และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จำเป็น และมีกำรบำรุงรักษำให้มีสภำพพร้อม
ให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
3.3.3 สภำพแวดล้อมสำหรับดำเนินกำร
ผู้ประกอบกำรต้องพิจำรณำจัดให้มี และรักษำสภำพแวดล้อมที่จำเป็นต่อกำรบริกำรเพื่อควำมสอดคล้องต่อ
ข้อกำหนดของกำรบริกำร
3.4 ขั้นตอนกำรบริกำร
3.4.1 กำรวำงแผนกำรบริกำรและกำรควบคุม
ผู้ประกอบกำรต้องวำงแผน นำไปปฏิบัติและควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
ในกำรส่งมอบกำรบริกำรโดย
(1) จัดทำข้อกำหนดของกำรบริกำรของผู้ประกอบกำร หรือข้อกำหนดในกำรส่งมอบกำรบริกำรลูกค้ำ หรือ
ทั้งสองอย่ำง
(2) กำหนดเกณฑ์กำรยอมรับกำรบริกำรและควบคุมกิจกรรมในกำรบริกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
3.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรต้อง
3.4.2.1 กำหนดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริกำรที่เจำะจงตำมที่ลูกค้ำกำหนด เช่น ข้อจำกัดด้ำนสุขภำพ
ข้อจำกัดด้ำนควำมปลอดภัย และข้อจำกัดด้ำนศำสนำ รวมถึงข้อกำหนดต่ำงๆในกำรส่งมอบ และ
หลังกำรส่ งมอบ เช่น ระยะเวลำกำรส่งมอบ กำรรับประกันสินค้ำและกำรบริกำรระหว่ำงอยู่ใน
สัญญำเช่ำเครื่องล้ำงจำน
3.4.2.2 สื่อสำรกับ ลูกค้ำให้ ชัดเจนและเข้ำใจตรงกันในเรื่องของ ข้อมูลกำรบริกำร อัตรำค่ำบริกำร กำร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่ำย ใบเสร็จรับเงิน และข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
3.4.2.3 กำรทบทวนข้อตกลงกับลูกค้ำ
ทบทวนคำขอบริกำรของลูกค้ำ หำกมีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง ต้องมั่นใจว่ำคำขอบริกำรได้รับกำร
ดำเนินกำรแก้ไขเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่ำยแล้ว ในกรณีที่ลูกค้ำไม่มีเอกสำรระบุข้อกำหนดกำรบริกำร
ต้องจัดทำเอกสำรยืนยัน ข้อกำหนดเหล่ำนี้ก่อนกำรตกลงกับลูกค้ำ
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3.5 กำรจัดซื้อ
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน ต้อง
(1) จัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ ที่ใช้ซ่อมตรงตำมข้อกำหนด หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องที่ระบุในกำรจัดซื้อ หรือทั้ง
สองอย่ำง
(2) ทวนสอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่จัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่ำ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำรที่สั่งซื้อ
เป็นไปตำมข้อกำหนดที่สั่งซื้อ ต้องมีปริมำณคงเหลือเพียงพอในกำรให้บริกำร และมีกำรจัดเก็บที่เหมำะสม
เพื่อป้องกันกำรเสื่อมสภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดอื่นๆ
3.6 ข้อกำหนดของกำรบริกำร
ผู้ประกอบกำรต้อง
3.6.1 ควบคุมกำรให้บริกำร
(1) จัดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสมในแต่ละขั้นตอนกำรบริกำร
(2) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม ถูกต้อง เช่น ยี่ห้อ ประเภท รุ่น ในกำรควบคุมกำร
ให้บริกำรตำมข้อกำหนด ของลูกค้ำ กฎหมำยและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีกำรตรวจสอบกำรบริกำรตำมแผนที่กำหนดไว้ หรือกำรตรวจสอบกำรบริกำรภำยหลังกำรส่งมอบ พร้อม
ทั้งจัดเก็บประวัติของผู้ใช้บริกำร
3.6.2 กำรชี้บ่งและสอบกลับได้
ชี้บ่งสถำนะของกำรบริกำรที่เหมำะสมทุกขั้นตอนกำรบริกำร และสำมำรถสอบกลับได้
3.6.3 กำรยอมรับกำรส่งมอบกำรบริกำร
ทวนสอบกำรบริกำรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ตำมแผนที่กำหนดไว้ หำกไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดต้องไม่ส่ง
มอบกำรบริกำร ให้กับลูกค้ำ ยกเว้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกลูกค้ำและต้องเก็บเอกสำรข้อมูลที่แสดงถึง
กำรยอมรับกำรบริกำร
(1) มีหลักฐำนของควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่ยอมรับ
(2) สอบกลับได้ถึงผู้ที่ยอมรับ
3.7 ทรัพย์สินของลูกค้ำ
ผู้ ป ระกอบกำรต้อ งดูแ ลทรั พ ย์ สิ น ของลู ก ค้ำ ในระหว่ ำ งกระบวนกำรส่ งมอบ หำกทรั พย์ สิ นของลู ก ค้ ำช ำรุ ด
เสื่อมสภำพ สูญหำยหรือถูกทำลำย ต้องรำยงำนให้ลูกค้ำทรำบ
3.8 กำรควบคุมผลกำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดและกำรปฏิบัติกำรแก้ไข
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน ต้อง
3.8.1 มั่นใจว่ำผลของกำรบริกำรที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้รับกำรชี้บ่งและควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกส่ง
มอบโดยไม่ตั้งใจ โดยต้องจัดกำรกับผลที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด ดังนี้
(1) แก้ไข เช่น เปลี่ยนคำสั่งซื้อ รับประกันหลังกำรซ่อม
(2) งดให้บริกำร
(3) แจ้งให้ลูกค้ำทรำบเพื่อยอมรับตำมผลที่พบ
(4) กำหนดอำนำจในกำรยอมรับภำยใต้เงื่อนไข
3.8.2 กำรกำจัดสำเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำโดย
(1) ทบทวนและวิเครำะห์สิ่งที่ไม่เป็นตำมข้อกำหนด
(2) พิจำรณำสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดที่ใกล้เคียงหรือมีโอกำสเกิดขึ้น
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3.8.3 เก็บเอกสำรข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของควำมไม่เป็นตำมข้อกำหนด
(2) กำรดำเนินกำรกับผลที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด
(3) กำรยอมรับอย่ำงมีเงื่อนไข
(4) ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรควำมไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด
3.9 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน ต้องสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อทรำบควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวัง และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ แล้วนำมำวิเครำะห์เพื่อ
ปรับปรุงกำรให้บริกำร
3.10 กำรร้องเรียนของลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรให้บริกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรรับร้องเรียนของลูกค้ำ เช่น กล่องรับข้อ
ร้องเรียน ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ มีกำรดำเนินกำรกับข้อร้องเรียนนั้นอย่ำงเหมำะสม และแจ้งผลกำร
ดำเนินกำรให้ลูกค้ำทรำบ
3.11 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้ประกอบกำรให้บริ กำรเช่ำเครื่องล้ำงจำน ต้องนำข้อมูล จำกผลกำรทวนสอบกำรบริกำร ผลลัพท์จำกกำร
ควบคุมผลกำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และข้อร้องเรียนของ
ลูกค้ำ เพื่อพิจำรณำควำมจำเป็นหรือโอกำสเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
3.12 กำรควบคุมเอกสำรและข้อมูล
เอกสำรและข้อมูลที่ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของระบบจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส ฉบับนี้ต้อง
(1) มีเพียงพอและเหมำะสมในกำรใช้งำนตำมควำมจำเป็นในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอน
(2) ได้รับกำรป้องกันอย่ำงเหมำะสม เช่น เสี่ยงต่อกำรถูกเปิดเผย นำไปใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
(3) ได้รับกำรควบคุมและปรับปรุงให้ทันสมัย
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