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ค�น�
 ส�านักการพิมพ ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการงานออกแบบ 
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เริม่มาตัง้แต่ ปี 2535 ถอืเป็นหน่วยงานน�าร่องของการน�าระบบการบริหาร 
คุณภาพมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเกิดจากผู้บรหิาร 
ระดบัสงูของส�านกัการพมิพ์ เข้าใจและมองเห็นความส�าคัญของระบบคุณภาพ  
ท�าให้การบรกิารด้านการออกแบบและผลติสือ่สิง่พมิพ์ของส�านกัการพมิพ์เป็นที ่
พงึพอใจของผูข้อรบับรกิาร มีการปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง และได้รับ 
ความร่วมมือจากบคุคลากรทกุระดบัได้มส่ีวนร่วมในการปฏบิติัตามกระบวนการ 
บรหิารจดัการตามระบบท�าให้รกัษามาตรฐานได้เป็นอย่างดจีวบจนถงึปัจจบุนั
นโยบายคณุภาพของส�านกัการพมิพ์ คอื “มุง่มัน่พัฒนา สร้างสรรค์ สิง่ใหม่ 
ให้มคีวามทนัสมยั ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ”
 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  เป็นการพัฒนาอกีก้าวหนึง่ 
ของส�านกัการพมิพ์ ภายในเล่มเป็นการรวมกระบวนการให้บรกิารการผลิตสือ่ 
สิง่พมิพ์ภายใต้ระบบบริหารคณุภาพ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับผู้ทีส่นใจ 
             
        ส�านักการพิมพ์ 
            กรกฎาคม 2560
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ประวัติและภารกิจ
ส�นักการพิมพ์
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ประวัติสำ�นักการพิมพ์

 ส�านกัการพมิพ์ ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา มปีระวตักิารปรบัโครงสร้าง 
และสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
 
 ปี     ฝ่าย/กลุม่งาน      กอง/ส�านกั  ผูบ้รหิาร/ผูอ้�านวยการ

 2535 กลุม่งานการพมิพ์  กองการพิมพ์  นายประจวบ รอดน้อย 
    ผูอ้�านวยการกองการพิมพ์
 2540 กลุม่งานการพมิพ์ ส�านกัการคลงัและงบประมาณ นางนรรตัน์  พมิเสน
    ผูอ้�านวยการส�านกัการคลงัฯ
 2546 4 กลุ่มงาน ส�านกัการพมิพ์ นางสาวศศธิร ศรสีจุรติ
    ผูอ้�านวยการส�านกัการพมิพ์
 2553 4 กลุ่มงาน ส�านกัการพมิพ์ นางนรินัตสขุ เรงิรณอาษา
    ผูอ้�านวยการส�านกัการพมิพ์
 2554 4 กลุ่มงาน ส�านกัการพมิพ์ นายชาญชยั ปัญญากรณ์
    ผูอ้�านวยการส�านกัการพมิพ์
 2558 4 กลุ่มงาน ส�านกัการพมิพ์ นายวิบลูย์ เอีย่มกระสนิธุ ์
    ผูอ้�านวยการส�านกัการพมิพ์
 2558 4 กลุ่มงาน ส�านกัการพมิพ์ นายชาตชิาย เนือ่งนยิม  
    ผูอ้�านวยการส�านกัการพมิพ์
 2560 4 กลุ่มงาน ส�านกัการพมิพ์ นายคณวฒัน์ วงศ์แก้ว  
    ผูอ้�านวยการส�านกัการพมิพ์
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ภารกิจสำ�นักการพิมพ์
 
 ด�าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของส�านักงาน  
จัดท�ารายงานการประชุมวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุม ผลิตต้นฉบับ 
เอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ เอกสาร 
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ค�าปรึกษาและบริการออกแบบสือ่สิง่พิมพ์ 
ทกุประเภท จดัพมิพ์เอกสารประกอบการประชมุ เอกสารประกอบการพิจารณา 
เอกสารวิชาการ วารสาร เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุม สรุปผลงาน
ของวุฒิสภา รายงานคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ  รวมถึงคณะกรรมาธิการ
วสิามัญ และรายงานของคณะอนกุรรมาธิการ บริการส�าเนาสิง่พิมพ์ ด้วยเคร่ือง 
อัดส�าเนาระบบดิจิตอลและเครื่องถ่ายเอกสาร จัดเก็บสิ่งพิมพ์เพ่ือรอการ 
ส่งมอบงานพมิพ์ให้ผูข้อใช้บรกิารส่ิงพมิพ์ ควบคมุดแูลการขนย้าย บ�ารงุรกัษา 
เครื่องพิมพ์และครุภัณฑ์การพิมพ์ จัดท�าสถิติและประเมินผลการพิมพ์ และ 
ปฏบิตังิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวข้อง
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มงานภายในสำ�นักการพิมพ์
 ส�านักการพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ด�าเนินการเกีย่วกบังานสารบรรณและธุรการทัว่ไปของส�านกังาน พัสดุ ครุภณัฑ์  
การเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งานทะเบียนและข้อมูลด้านงานบุคคล 
เพื่อจัดท�าสถิติเบื้องต้น จัดท�าแผนงานและงบประมาณ ประสานงานด้านรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบการควบคุมดูแล ระบบการรักษา
ความปลอดภัยของส�านักการพิมพ์ จัดท�าและเผยแพร่เอกสารค�าสั่งและผลงาน 
ของส�านักการพมิพ์ และปฏบิติังานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์
 ด�าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะการพิมพ์  
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในการผลติ ผลติต้นฉบบัเอกสารการประชมุของวฒุสิภา 
เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ค�าปรึกษา 
และด�าเนินงานด้านศิลป์ ออกแบบสื่อส่ิงพิมพ์ทุกประเภท และปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้
รับมอบหมาย
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3. กลุ่มงานการพิมพ์
 ด�าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการพิมพ์และการใช้อุปกรณ์
การพิมพ์ ถ่ายภาพทางการพิมพ์ (ถ่ายฟิล์ม) และประกอบหน้า ประกอบฟิล์มด้วยมือ 
ทั้งสีและขาวด�า การตกแต่งฟิล์ม การท�าแม่พิมพ์ การอัดและล้างเพลทแม่พิมพ์สี่ส ี
และขาวด�า จัดพิมพ์เอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร ่
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ บริการอัดส�าเนาส่ิงพิมพ์ระบบดิจิตอลและเคร่ืองถ่ายเอกสารบ�ารุงรักษา 
เครือ่งพมิพ์และครภุณัฑ์ทางการพมิพ์ และปฏบิติังานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิติังาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์
 ด�าเนินงานเก่ียวกับการวางแผนจัดหาและการใช้พัสดุส่ิงพิมพ์ เก็บรักษาพัสด ุ
สิ่งพิมพ์และซ่อมบ�ารุงรักษาครุภัณฑ์และเครื่องจักร วางแผนเสนอขออนุมัติจัดซื้อ 
ควบคุมพัสดุคงเหลือ จัดท�าบัญชีควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุสิ่งพิมพ์ ให้บริการ 
เบิกพัสดุสิ่งพิมพ์ จัดเก็บสิ่งพิมพ์ รอการส่งมอบงานพิมพ์ให้ผู้มาขอใช้บริการและ 
ควบคุมดูแลการขนย้าย จัดท�าระเบียนควบคุมยอดรวมหนังสือคงคลัง รวบรวมสถิติ
และประเมินผลการพิมพ์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากภารกิจ 
ของแต่ละกลุ่มงาน
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มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ให้มีความทันสมัย

ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ

magenta
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ข้อก�หนดและการประยุกต์ใช้
ISO 9001 : 2015 2. 
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ISO 9001:2015 คืออะไร
 ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหาร 

คุณภาพ (Quality Management System : QMS) 

ซึง่เป็นทีย่อมรับในระดับสากล เป็นระบบทีใ่ช้ส�าหรบั 

บรหิารกระบวนการให้ได้สินค้าหรอืบรกิารทีม่คีณุภาพ 

ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 

จัดท�าและประกาศใช้โดย International Organization 

for Standardization (at Geneva Switzerland) 

ซึง่ ISO  มาจาก ภาษากรีก แปลว่า เท่ากบั/เท่ากนั
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ประวัติการจัดท� ISO 9001 และการปรับเปลี่ยน
 - Version แรก ปี 1987
 - Version ที่ 2 ปี 1994
 - ISO 9000 เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้
 - ISO 9001 องค์กรที่มีการผลิต ติดตั้ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
 - ISO 9002 องค์กรที่มีการผลิต และติดตั้งเท่านั้น
 - ISO 9003 องค์กรที่ให้บริการไม่มีการผลิตสินค้าด้วยตนเอง
 - Versionที่ 3 ปี 2000  
 - ISO 9001 ทกุประเภทขององค์กร แยกโดยขอบข่ายใน Scope & Exclusion
 - Version ที่ 4 ปี 2008
 - Version ที่ 5 ปี 2015

ผลิตภัณฑ์/บริการ

คุณภาพ (Quality)
 คุณภาพ คือ ระดับความสอดคล้องที่มีลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑแ์ละ/หรือ 
บริการกับข้อก�าหนดของลูกค้า

ข้อก�าหนดของลูกค้า สอดคล้องกัน
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 นโยบายคุณภาพ
 ผู้บริหารระดับสูงของส�านักการพิมพ์ มีความเข้าใจ และมองเห็น

ความส�าคญัของระบบคณุภาพ ซึง่จะท�าให้การให้บริการด้านการออกแบบและ 

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของส�านักการพิมพ์เป็นที่พึงพอใจของผู้ขอรับบริการ มีการ 

ปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่งและคงไว้ซึง่ระบบคุณภาพ จงึเป็นหน้าทีข่อง 

เจ้าหน้าทีท่กุระดับภายในส�านกัทีต้่องร่วมมอืกนั ดงันัน้ เพือ่ให้การด�าเนนิการ

ของส�านักบรรลุผลถึงจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ ส�านักการพิมพ์จึงก�าหนดและ

ประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ

ได้น�าไปปฏบิติัภายในส�านัก โดยมีนโยบายคณุภาพดงันี้

มุง่ม่ันพฒันา สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
ให้มคีวามทันสมยั

ได้มาตรฐานด้านคณุภาพและบรกิาร 
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ประโยชน์ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 - สามารถใช้ระบบบริหารคณุภาพ เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร
 - ผลักดันการท�างานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร
 - ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
 - จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
 - สามารถใช้ KPI วัดประสิทธิผลของการท�างาน
 - วางมาตรฐานในการท�างาน ตรวจสอบได้เมื่อพบปัญหา
 - ก�าหนดบทบาท อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 - ก�าหนดความสามารถที่จ�าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน
 - ก�าหนดให้มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
 - มี IQA เป็นเครื่องมือในการติดตามวัดผลการท�างานตามระบบ 
  และปรับปรุงให้เหมาะสม
 - ใช้วัดและปรับปรุงความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
 - ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 - ลดข้อร้องเรียนของผู้มาใช้บริการ ลดปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร
 - เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนอง  
  ของผู้ขอใช้บริการ
 - เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
 - สร้างความภาคภูมิใจให้พนักงาน
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สำาระสำ�คัญของมาตรฐาน 
 มาตรฐาน  ISO 9001 : 2015  มีการปรบัเปลีย่นจากมาตรฐานฉบบัเดมิ 

โดยพิจารณาในมุมมองที่กว้างข้ึนและในระดับที่สูงขึ้นครอบคลุมทั้งระดับ

ปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) โดยเน้น 

บทบาทของผูบ้รหิารระดบัสูงทีจ่ะต้องให้ความส�าคัญกบัการก�าหนดบริบทองค์กร 

ทัง้ภายในและภายนอกทีเ่กีย่วข้องกบัจดุประสงค์และทศิทางกลยุทธ์ขององค์กร 

การชี้บ่ง ความต้องการความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนีย้งัให้ความส�าคญักบัแนวคิดเร่ืองการบริหารความเสีย่ง เพ่ือให้บรรล ุ

ถึงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ โดยก�าหนดให้มีการชี้บ่งและจัดการ 

ความเสี่ยงและโอกาส เพื่อช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์และป้องกันการเกิด 

ผลกระทบในด้านลบ ในมาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อก�าหนดตามโครงสร้างใหม่ทีเ่รยีกว่า High Level Structure ตาม  ANNEX   SL 

ซึ่งประกอบด้วย ข้อก�าหนด 10 ข้อ
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โครงสำร้างของ ISO 9001:2015 
(High Level Structure) 
 1. ขอบเขต  
 2.  เอกสารอ้างอิง
 3.  ค�าศัพท์และค�านิยาม     
 4.  บริบทขององค์กร
 5.  ความเป็นผู้น�า           
 6. การวางแผนส�าหรับระบบบริหารคุณภาพ
 7.  การสนับสนุน  
 8.  การปฏิบัติการ
 9.  การประเมินความสามารถ  
 10. การปรับปรุง
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Plan-Do-Check-Act Cycle & ISO 9001:2015

Organization
and its context 

(4)

Quality Management System (4)

Customer
requirements

Needs and
Expectations of 

Relevant Interested 
Parties (4)

Check

Plan Do

 Act

Improvement
 (10)

Leadership 
5)

Performance 
evaluation

(9)

Planning
(6)

Customer 
satisfaction

Results of 
the QMS

Products and 
services

Support & 
Operation

(7,8)
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การควบคุมเอกสารส�เนาคู่มือคุณภาพ
การแจกจ่ายเอกสาร
 การควบคุมส�าเนาคู ่มือคุณภาพของส�านักการพิมพ์จะท�าโดย 
การออกหมายเลขและการประทับตรา  “CONTROLLED  COPY”  ส่วนเอกสาร 
ตัวจริงจะเก็บไว้ที่ Document Information โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จากผูอ้�านวยการส�านกัการพมิพ์เป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองการจัดท�าและแก้ไข 
รวมถึงการยกเลิกท�าลายเอกสารทีล้่าสมยัและเกบ็รักษาต้นฉบบัเพ่ือไว้อ้างองิ 
คูมื่อคณุภาพสามารถแจกจ่ายให้กบับคุคลภายนอกหรือผู้ขอใช้บริการ ทัง้นีอ้ยูใ่น 

เอกสารในระบบบริหารคุณภาพ
เอกสำาร บันทึก ทุกรูปแบบ

คู่มือคุณภาพ

ระเบียบปฏิบัติ

เอกสารสนับสนุน/WI/Form

บันทึก Record
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ดุลพินิจของผู ้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ�านวยการส�านักการพิมพ์โดยจะ 
ประทับตรา “UNCONTROLLED COPY” เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
การให้บริการของส�านัก

การบนัทึกการแก้ไข
 คู่มือคุณภาพของส�านักการพิมพ์จะควบคุมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
การแก้ไขคูมื่อคุณภาพจะต้องได้รบัการอนมุตัจิากผู้อ�านวยการส�านกัการพมิพ์

การทบทวน
 คู่มือคุณภาพของส�านักการพิมพ์จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ส่วนระบบคุณภาพจะถูกทบทวนปีละ 2 ครั้ง โดยการทบทวนของ
ฝ่ายบริหาร เพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติในปัจจุบันเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้

ผู้แทนการจัดการระบบคุณภาพ(QMR)
 ผู้แทนการจัดการระบบคุณภาพ (QMR) ของส�านักการพิมพ์ มีหน้าที่ 
รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับคู่มือคุณภาพของส�านักการพิมพ์ รายงานผลการ 
ด�าเนนิงานของระบบคณุภาพให้ผูบ้รหิารทราบถงึความจ�าเป็นในการปรับปรุง 
ระบบอย่างต่อเนือ่งและติดต่อสือ่สารประสานงานกบัผู้ให้การรับรอง ISO 9001 
ในทุกเรื่องที่เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพ ISO 9001

ขอบเขตระบบคุณภาพ และการยกเว้นข้อก�หนดระบบคุณภาพ
 ขอบเขตระบบคุณภาพ คู่มือคุณภาพของส�านักการพิมพ์จะน�ามาใช ้
ในทุกภารกิจของส�านักการพิมพ์ที่มีผลต่อคุณภาพของการให้บริการการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ จัดท�ารายงาน 
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การประชุม พิมพ์เลเซอร์สี อัดส�าเนา/ถ่ายเอกสาร พิมพ์ออฟเซตสี่สี งานพิมพ ์
ขาวด�า ฯลฯ เน่ืองจากส�านกัการพมิพ์สามารถตรวจสอบสือ่ส่ิงพมิพ์ได้ทกุขัน้ตอน 
ของกระบวนการผลิต 
 การให้บริการของส�านักการพิมพ์ได้มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ในบางส่วนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของส�านัก ดังนี้
 1. จ้างถ่ายเอกสารขาว-ด�า โดยครอบคลุมลักษณะงานทุกประเภท 
 2.  จ้างท�าเพลท  โดยครอบคลุมเพลทสี่สี สามสี สองสี หนึ่งสี สีพิเศษ 
และเพลทร่วม
 3. จ้างเคลือบส่ิงพิมพ์ โดยครอบคลุมการเคลือบพลาสติกด้าน 
พลาสติกมัน ยูวี เฉพาะจุด และเคลือบยูวี
 4. จ้างปั๊มสิ่งพิมพ์ โดยครอบคลุมปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง ปั๊มดุนนูน 
ปั๊มเส้นปก และปั๊มเส้นพับ
 5. จ้างซ่อมบ�ารุงครุภัณฑ์การพิมพ์
 6. อื่น ๆ เช่น ไดร์คัท ซิลสกรีน ฯลฯ
 7. การสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งมีลักษณะการสอบเทียบของ  
Micrometer Vernier
 - การยกเว้นข้อก�าหนดระบบคุณภาพ ไม่มีข้อยกเว้น
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ข้อก�หนด 
บริบทขององค์กร

4.1  ความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร 
 ส�านักการพิมพ์ได้พิจารณาก�าหนดประเด็นภายนอก และประเด็น 
ภายในท่ีเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของส�านักการพิมพ์ และทิศทางกลยุทธ ์
ของส�านักการพิมพ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของส�านักการพิมพ์ 
ในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ในระบบบริหารคุณภาพ ส�านักการพิมพ ์
ได้ก�าหนดการเฝ้าติดตามและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภายนอก
และภายในเหล่านี้

4.2 ความเข้าใจ ความต้องการและความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
 เนือ่งจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบ 
ต่อความสามารถของส�านักการพิมพ์ ในการส่งมอบสื่อสิ่งพิมพ์และบริการ 
ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของผู้ขอใช้บริการ ข้อก�าหนดตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ
 ส�านักการพิมพ์ได้พิจารณาก�าหนด ดังนี้
 1. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
  - ผู้บริหารส�านักการพิมพ์ - ผู้ขอใช้บริการ
  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  - ผู้ส่งมอบ

4
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 2. ข ้อก�าหนดของผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียกับระบบบริหารคุณภาพ 
ส�านักการพมิพ์ได้ก�าหนดการเฝ้าตดิตามและทบทวน ข้อมูลท่ีเกีย่วกบั 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

4.3  การก�หนดขอบข่ายของระบบบริหารงานคุณภาพ 
 ส�านกัการพมิพ์ได้พจิารณาก�าหนด ขอบเขต และขอบข่ายในการน�าระบบ 
บริหารคุณภาพ ไปประยุกต์ใช้ในการก�าหนดขอบข่าย โดยพิจารณาถึง 
 1. ประเด็นภายนอก และภายใน
 2. ข้อก�าหนดของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ และบริการของส�านักการพิมพ์

4.4 ระบบบริหารงานคณุภาพและองค์กร
 ส�านักการพิมพ์ได้จัดท�า น�าไปปฏิบัติ ดูแลรักษา และปรับปรุงระบบ 
บริหารคุณภาพอย่างต่อเน่ือง รวมถึงกระบวนการที่จ�าเป็น และปฏิสัมพันธ์
ของกระบวนการ ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้
 ส�านักการพิมพ์ได้พิจารณาก�าหนดกระบวนการที่จ�าเป็น ส�าหรับระบบ 
บริหารคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ตลอดทั่วทั้งองค์กร
 ส�านักการพิมพ์ได้ก�าหนดให้มีการ(ตามความจ�าเป็น) 
 1.ดูแลรักษา(Maintain) เอกสาร เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานใน
กระบวนการขององค์กร
 2.จัดเก็บ(Retain) เอกสาร เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการได้มีการน�า
ไปปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้
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ข้อก�หนด 
ความเป็นผู้น�

5.1 ความเป็นผู้น�และความมุ่งมั่น
 5.1.1 บททั่วไป ผู้บริหารสูงสุดได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�า 
และความมุ่งม่ัน ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้คือ รับผิดชอบ
(Accountability) ต่อประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ ท�าให้มั่นใจว่า 
นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ได้มีการก�าหนดขึ้นส�าหรับระบบบริหาร
คุณภาพ สอดรับกับบริบทของส�านักการพิมพ์และทิศทางกลยุทธ์ของส�านัก
การพิมพ์ ท�าให้มั่นใจว่าได้มีการรวมข้อก�าหนดของระบบบริหารคุณภาพ 
กับกระบวนการการให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของส�านักการพิมพ์ ให้เป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งเสริมการใช้การจัดการเชิงกระบวนการ และการ 
วเิคราะห์เชงิความเสีย่ง ท�าให้มัน่ใจว่ามกีารจดัสรรทรัพยากรทีจ่�าเป็น ส�าหรับ 
ระบบบรหิารคณุภาพ สือ่สารให้เข้าใจถงึความส�าคญัของระบบบริหารคณุภาพ 
ที่มีประสิทธิผล และความส�าคัญของการท�าตามข้อก�าหนดของระบบบริหาร 
คุณภาพ ท�าให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพ บรรลุผลตามที่ต้ังใจ (Intended 
results) มีส่วนร่วม สั่งการ และสนับสนุนบุคลากร เพ่ือเข้ามามีส่วนช่วยให้
ระบบบริหารคุณภาพเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง สนับสนุน  
ผูบ้รหิารทีม่บีทบาทหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง แสดงความเป็นผู้น�าในงานทีร่บัผิดชอบ
 5.1.2 การมุง่เน้นผูข้อใช้บริการ ผู้บริหารระดับสงูได้แสดงให้เหน็ถงึ 
ความเป็นผูน้�า และความมุ่งม่ันในการมุง่เน้นผูข้อใช้บรกิารเพือ่ท�าให้มัน่ใจได้ว่า 



25

ข้อก�าหนดของผู้ขอใช้บริการ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้รับ 
การพิจารณา ก�าหนด ท�าความเข้าใจ และท�าตามอย่างสม�่าเสมอ ความเสี่ยง 
และโอกาส ที่สามารถส่งผลต่อความสอดคล้องของสื่อสิ่งพิมพ์ และบริการ 
และความสามารถที่จะเพิ่มความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ได้มีการพิจารณา 
ก�าหนดและจัดการ มุ่งเน้นการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการอยู่เสมอ

5.2 นโยบายคุณภาพ
 5.2.1 การจัดท�านโยบายคณุภาพ ผู้บริหารสูงสุดได้ก�าหนดให้จัดท�า 
น�าไปปฏิบตั ิและดแูลรกัษานโยบายคณุภาพ  เหมาะสมกับวตัถปุระสงค์บรบิท 
ของส�านักการพิมพ์ และสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ของส�านักการพิมพ์ให้กรอบ 
ในการก�าหนดวตัถปุระสงค์คุณภาพ ประกอบด้วยความมุ่งมั่น ในการท�าตาม 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยความมุ่งมั่น ในการปรับปรุงระบบบริหาร 
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 5.2.2 การสือ่สารนโยบายคณุภาพ นโยบายคณุภาพต้องด�าเนนิการ 
ให้มีอยู่และได้รบัการดแูลรกัษาในรูปแบบเอกสาร ได้รบัการสือ่สารเป็นทีเ่ข้าใจ 
และมีการน�าไปใช้ภายในส�านักการพิมพ์ พร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามความเหมาะสม

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอ�นาจหน้าที่ ในองค์กร
 ผูบ้รหิารสงูสดุได้มกีารมอบหมาย สือ่สาร และท�าให้เป็นทีเ่ข้าใจ 
ทัง้ส�านักการพมิพ์ถึงความรบัผิดชอบ และอ�านาจหน้าที ่ส�าหรบับทบาทต่าง  ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องภายในส�านักการพิมพ์ ผู ้บริหารสูงสุดได้มีการมอบหมาย 
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ความรับผดิชอบ เพือ่ท�าให้ม่ันใจว่าระบบบรหิารคุณภาพ เป็นไปตามข้อก�าหนด 
ของมาตรฐานสากลนี้ ท�าให้ม่ันใจว่ากระบวนการได้บรรลุผลตามที่ตั้งใจ 
(Intended results) รายงานผลงานของระบบบริหารคุณภาพ และโอกาส 
ในการปรับปรุงต่อผู้บริหารสูงสูด ท�าให้มั่นใจว่าได้มีการส่งเสริม การมุ่งเน้น 
ผู้ขอใช้บริการ ตลอดทั่วทั้งส�านักการพิมพ์ ท�าให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพ 
จะยังคงมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เมื่อมีการวางแผน และเปล่ียนแปลงต่อระบบ 
บริหารคุณภาพ
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ข้อก�หนด 
การวางแผนและ

ข้อก�หนดที่เกี่ยวข้อง

4.2 ความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

4.1 องค์กร และ
บริบทขององค์กร

ทิศทางกลยุทธ์

Business
Risk

5.2 นโยบาย6.1 พิจารณาความเสี่ยง
และโอกาส 6.2 วัตถุประสงค์

คุณภาพจัดการความเสี่ยง   ใช้ประโยชน์จากโอกาส

6.1 การด�าเนินการ 6.2 แผนงาน

4.4 กระบวนการ QMS
Operation

Risk ควบคุม/ปรับปรุง

6.3 วางแผนส�าหรับ
การเปลี่ยนแปลง
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6.1 การด�เนินการ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
 6.1.1 ในระหว่างการวางแผนระบบบรหิารคณุภาพ ส�านกัการพมิพ์ได้
พจิารณาประเดน็ทีร่ะบใุนข้อ 4.1 และข้อ 4.2 และพจิารณาก�าหนด (Determine) 
ความเสีย่งและโอกาสทีจ่�าเป็นต้องด�าเนินการ ทีท่�าให้มัน่ใจว่าระบบบริหารคุณภาพ 
จะสามารถบรรลผุลตามทีต่ัง้ใจ (intended results) เพ่ิมผลลัพธ์ในด้านบวกป้องกนั 
หรอืลดผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค์ ท�าให้เกดิการปรบัปรงุ
 6.1.2 ส�านักการพิมพ์ได้มีการวางแผน การด�าเนินการเพื่อจัดการกับ
ความเสีย่งและโอกาส วิธกีารส�าหรับควบรวมการด�าเนนิการ (ตามข้อ 1) เข้ากับ 
กระบวนการในระบบบรหิารคุณภาพ (ดูข้อ4.4) มกีารวางแผนประเมนิประสทิธิผล
ของการด�าเนนิการเหล่านี้
 วธีิการในการจัดการความเส่ียงและโอกาส สามารถรวมถงึการหลกีเลีย่ง 
ความเสีย่ง การเส่ียงเพือ่ให้เกดิโอกาส ก�าจดัแหล่งความเสีย่ง เปลีย่นโอกาสเกดิ 
หรือผลกระทบ กระจายความเสี่ยง หรือรับความเสี่ยงไว้โดยพิจารณาข้อมูล 
ทีเ่ก่ียวข้องแล้ว ส่วนโอกาสอาจน�าไปสู่การท�างานแบบใหม่ การออกผลติภัณฑ์
ชนิดใหม่ เปิดตลาดใหม่ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างคู่ค้า ใช้เทคโนโลยีใหม่ และ
ความเป็นไปได้อื่น ๆ ที่น่าพึงพอใจ ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร  
หรอืผู้ขอใช้บรกิาร

6.2 วตัถปุระสงค์คุณภาพ และแผนงานเพือ่ท�ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
 6.2.1 ส�านักการพิมพ์ได้จดัท�า วตัถปุระสงค์คุณภาพ ตามสายงานระดับ 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ สามารถวัดผลได้ 
พิจารณาถึงข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์
และบริการ และการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ มีการเฝ้าติดตาม 
มกีารส่ือสารให้รบัทราบ และได้รบัการปรับปรุงตามความเหมาะสม
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 6.2.2 ในการวางแผนเพือ่ให้บรรลวุัตถุประสงค์คณุภาพ ตอ้งพิจารณา 
ก�าหนดสิง่ทีจ่ะท�า ทรพัยากรทีต้่องใช้ ใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาแล้วเสรจ็  
วธิกีารประเมินผลส�าเรจ็

6.3  การวางแผนเปลี่ยนแปลง
 เมื่อส�านักการพิมพ์ได้พิจารณาว่ามีความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
ระบบบรหิารคณุภาพ การเปลีย่นแปลงนีต้้องด�าเนินการตามท่ีได้วางแผนรองรับไว้ 
อย่างเหมาะสม (ดู 4.4) ส�านักการพิมพ์ได้พิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจจะเกิด ความสมบูรณ์(Integrity)ของระบบ
บริหารคุณภาพ ทรัพยากรที่มีอยู่ การมอบหมาย หรือเปลี่ยนแปลงอ�านาจ
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
 

ความเสี่ยง (Risk) : Effected of uncertainty
ผลกระทบของความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง

โอกาส

ความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบ
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 ISO 9001 : 2015 ได้ปรับปรุงจุดอ่อนในเร่ืองการวางแผนระบบ
การบรหิารจดัการความเสีย่ง (Risk Factor) ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. การก�าหนดวัตถปุระสงค์ (Set Objectives) วตัถปุระสงค์ หมายถงึ  
สิ่งที่ต้องการท�าให้ส�าเร็จหรือผลลัพธ์ของการด�าเนินการ 

 2. การระบคุวามเสีย่ง (Identify Risks) ความเส่ียง หมายถงึ โอกาส 
ที่จะเกิดการผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ ์
ไม่พงึประสงค์ ซึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคต และมผีลกระทบหรือท�าให้การด�าเนนิงาน 
ไม่ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)หมายถึง กระบวนการ 
ซึง่ถกูก�าหนดขึน้เพือ่ให้ผูบ้ริหารและบคุลากรขององค์กรน�าไปใช้ในการก�าหนด 
กลยทุธ์และปฏบิตังิาน ซึง่กระบวนการดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สามารถ 
บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบ และก�าหนดวิธีการจัดการ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า 
การด�าเนินงานในองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 3. การประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) การประเมนิความเสีย่ง  
(Risk Evaluation) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน  
และการจัดล�าดับความเส่ียง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
กระบวนการท�างานของหน่วยงาน หรอืองค์กร 
 4. การประเมนิมาตรการควบคุม  มขีัน้ตอนการประเมนิการควบคุม  
น�าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง มาก�าหนดวิธีการควบคุม 
ที่ควรจะมี เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น พิจารณา 
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หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นมีการควบคุม
อยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผล
ตามความต้องการอยู่หรือไม่

 5.  การบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถปรับเปลี่ยนหรือน�ามา 
ผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ แบ่งเป็น การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การลด/
การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจายความเสี่ยง หรือการ 
โอนความเสีย่ง (Risk Sharing) การหลีกเลีย่งความเส่ียง (Risk Avoidance)

 6. รายงาน เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหาร
จัดการความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส�าเร็จ 
ได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร 

 7. การติดตามผล และทบทวน การติดตามผล เป็นการติดตามผล 
ของการด�าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล  
การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
เป็นประจ�าทุกปี
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ข้อก�หนด 
การสนับสนุน

7.1  ทรัพยากร
 7.1.1 ทัว่ไป พจิารณาก�าหนดและจดัหาทรพัยากรทีจ่�าเป็นในการจดัท�า 
การน�าไปปฏิบัติ การดูแลรักษา และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส�าหรับระบบ
บริหารคุณภาพ ส�านักการพิมพ์ได้พิจารณาความสามารถ และข้อจ�ากัดของ
ทรพัยากรภายในทีมี่ และส่ิงท่ีจ�าเป็นจะต้องจดัหาจากแหล่งภายนอก
 7.1.2 บุคลากร พิจารณาก�าหนดและจัดหาก�าลังคนที่จ�าเป็นส�าหรับ 
การน�าระบบบรหิารคณุภาพไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล รวมถงึการด�าเนนิการ 
และควบคุมกระบวนการขององค์กร
 7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน จัดหาและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�าเนินงานตามกระบวนการของส�านกัและท�าให้สื่อสิ่งพิมพ์ 
และบรกิารเป็นไปตามข้อก�าหนด โครงสร้างพืน้ฐานสามารถรวมถงึอาคาร และ 
สาธารณูปโภคทีเ่กีย่วข้อง เครือ่งจกัร อปุกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทรัพยากร
ทีใ่ช้ในการขนส่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร
 7.1.4 สภาพแวดล้อมในการด�าเนินการตามกระบวนการ   จดัหาและ 
ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมทีจ่�าเป็น ส�าหรับการด�าเนินงานตามกระบวนการของ 
ส�านกัและท�าให้สือ่สิง่พิมพ์และบรกิารเป็นไปตามข้อก�าหนด สิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม 
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อาจเป็นการรวมกันของบุคลากร และปัจจัยทางกายภาพ เช่น ปัจจัยทาง
สังคม (เช่น การไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก, ความสงบ, การไม่เผชิญหน้า) ปัจจัย
ทางจิตใจ (เช่น การลดความเครียด, การป้องกันการเหนื่อยล้า การป้องกัน
ผลกระทบต่ออารมณ์) ปัจจยัทางกายภาพ (เช่น อุณหภมู ิความร้อน ความชืน้ 
แสงสว่าง การระบายอากาศ ความสะอาด เสียงรบกวน) ปัจจัยเหล่านี้อาจ
แตกต่างกนั ขึน้อยูก่บักระบวนการการให้บรกิารผลิตสือ่สิง่พิมพ์และบริการ
 7.1.5 ทรพัยากรการเฝ้าตดิตามและการวดั
   7.1.5.1 ทัว่ไป พจิารณาก�าหนดและจดัหาทรพัยากรท่ีจ�าเป็น 
เพื่อมั่นใจถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เมื่อการเฝ้าติดตามหรือการวัด  
ถกูใช้ในการยนืยนั การท�าตามข้อก�าหนดของสือ่ส่ิงพิมพ์และบริการโดยทรัพยากร
ที่จัดหานั้น เหมาะส�าหรับชนิดของกิจกรรมการตรวจเฝ้าติดตามและการวัด  
ที่ก�าลังด�าเนินการ และได้รับการดูแลรักษาเพื่อท�าให้มั่นใจว่าเหมาะสมต่อการ 
ใช้งานตามวัตถปุระสงค์ อย่างต่อเน่ือง
   7.1.5.2 การสอบกลับได้ของการวัด เป็นส่วนส�าคัญในการ
สร้างความมัน่ใจของความถูกต้องของผลการวดั เคร่ืองมอืวัด โดยม ีการทวนสอบ 
หรอืสอบเทยีบ หรอืทัง้สองอย่าง ตามช่วงก�าหนดเวลาทีก่�าหนด หรอื ก่อนใช้งาน 
เทียบกับมาตรฐานการตรวจวัดท่ีสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานระดับชาติ
หรือนานาชาติ ซึ่งหากมาตรฐานดังกล่าวไม่มีอยู่ วิธีการที่ใช้ในการสอบเทียบ
หรอืการทวนสอบ ต้องได้รบัการจดัเกบ็เป็นเอกสาร มกีารชีบ่้งเพือ่ระบสุถานะ
ของเครือ่งมือวัด มกีารป้องกนั การปรบัแต่งความเสียหาย หรอืการเสือ่มสภาพ 
ที่จะท�าให้สถานะการสอบเทียบและผลการวัดที่ตามมาไม่สามารถใช้ได้และมี 
การควบคุมอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่ก�าหนด และมีการแสดงสถานการณ์
สอบเทยีบและเกบ็ข้อมูลไว้อ้างอิง
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  7.5.1.3 การดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงรักษาครุภัณฑ์การพิมพ์  
มีการควบคุมเก่ียวกับการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงครุภัณฑ์การพิมพ์ ในส่วน 
ของครภัุณฑ์การพิมพ์ ได้ก�าหนดให้มกีารรวบรวมรายช่ือครภุณัฑ์การพมิพ์ทีม่อียู่ 
และรายชื่อครุภัณฑ์การพิมพ์ใหม่น�ามาใช้ในส�านักการพิมพ์ทุกครั้ง พร้อมทั้ง 
รายละเอยีดเกีย่วกบัครภัุณฑ์นัน้ แล้วจัดท�าแผนการซ่อมบ�ารุงครภุณัฑ์การพมิพ์ 
และด�าเนินการซ่อมบ�ารงุตามแผนงานทีว่างไว้ ในกรณีทีพ่บว่าครภุณัฑ์การพมิพ์เกดิ 
Breakdown Maintenance ช�ารดุไม่สามารถใช้งานได้จะด�าเนนิการขออนมุติั
ซ่อมบ�ารงุจนสามารถใช้งานได้   
 7.1.6 ความรู้ขององค์กร พิจารณาก�าหนดความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับ 
การด�าเนนิงานในกระบวนการของส�านกัและการท�าให้เกดิความสอดคล้องของ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยความรู้เฉพาะส�าหรับองค์กรจากประสบการณ์และ
แบ่งปัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถอยู่บนพื้นฐาน แหล่ง
ภายใน (เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้จากประสบการณ์ บทเรียนจาก
ความล้มเหลว หรือความส�าเร็จของโครงการ การจัดเก็บและแบ่งปันความรู ้
และประสบการณ์ทีไ่ม่ได้จดัท�าเป็นเอกสาร ผลการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภณัฑ์ 
และบริการ) แหล่งภายนอก (เช่น มาตรฐาน แวดวงการศึกษา การประชุม
ทางวิชาการ ความรู้ที่ได้จากผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ส่งมอบภายนอก)

7.2 ความสามารถ
 พิจารณาก�าหนดความสามารถที่จ�าเป็นของบุคลากรที่มีผลต่อผลงาน
และประสิทธิผลของระบบ ท�าให้มั่นใจว่าบุคลากรของส�านักการพิมพ์มีความ 
สามารถโดยพจิารณาจาก การศกึษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ทีเ่หมาะสม
ในกรณีที่จ�าเป็นการด�าเนินการเพื่อให้ได้มาที่ซึ่งความสามารถที่จ�าเป็น และ
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ประเมินประสิทธิผลของการด�าเนินการ จัดเก็บเอกสารที่เหมาะสมเพ่ือเป็น 
หลกัฐานของความสามารถ รวมถงึการให้ฝึกอบรมการเป็นพ่ีเลีย้ง

7.3 ความตระหนัก
 ส�านักการพิมพ์ได้ท�าให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ท�างานภายใต้การควบคุม
ของส�านักจะตระหนักถึง นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง  
การท�างานของตนทีมี่ส่วนสนับสนนุ ให้เกดิประสทิธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
รวมถึงประโยชน์ท่ีได้จากการปรับปรงุผลงาน ผลทีต่ามมาของการท�างาน ทีไ่ม่ 
สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของระบบบรหิารคณุภาพ

7.4 การสื่อสาร
 ส�านักการพิมพ์ได้พิจารณาก�าหนด การสื่อสารภายใน และภายนอก 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพซึ่งรวมถึง สื่อสารอะไร สื่อสารเมื่อไหร่ 
สื่อสารกับใคร สื่อสารอย่างไร ใครเป็นผู้สื่อสาร

7.5 เอกสาร (สารสนเทศ)
 7.5.1 ทัว่ไป ระบบบรหิารคณุภาพของส�านกัการพมิพ์ได้รวมถงึเอกสาร 
ทีข้่อก�าหนดระบุให้จดัท�าเป็นเอกสาร เอกสารท่ีองค์กร พจิารณาแล้วว่าจ�าเป็น
ต่อประสทิธผิลของระบบบรหิารคณุภาพ
 7.5.2 การจัดท�าและท�าให้ทันสมยั ส�านกัการพมิพ์ได้ท�าให้มัน่ใจถงึ
ความเหมาะสมในการชีบ่้ง และค�าอธบิาย (เช่น ช่ือเอกสาร วนัที ่ผูเ้ขยีนหรอื
หมายเลขอ้างอิง) รปูแบบ (เช่น ภาษา รุ่นซอฟท์แวร์ รปูภาพ) และสือ่ (เช่น กระดาษ 
อเิล็กทรอนกิส์) ทบทวน และ อนมัุต ิความเหมาะสมและความเพียงพอ
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 7.5.3 การควบคมุเอกสาร
   7.5.3.1 เอกสารที่ก�าหนดให้มีตามระบบบริหารคุณภาพ  
ได้รับการควบคุมเพื่อให้มั่นใจ ได้ว่า มีอยู่ เหมาะกับการใช้งาน ณ สถานที่ 
และในเวลาทีใ่ช้งาน ได้รบัการป้องกันอย่างพอเพยีง (เช่น การเปิดเผยความลับ 
น�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรอืสญูเสยีความน่าเชือ่ถอื)
   7.5.3.2 ในการควบคุมเอกสาร มกีารควบคุมเกีย่วกบัเอกสาร 
ระบบบริหารคุณภาพ เอกสารที่เก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพจะจัดท�าอยู่ใน 
รปูแบบคูมื่อระบบบรหิารคณุภาพ (Quality Management System Manual) 
ขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน (Procedure) วธิปีฏบิตั ิ(Work Instruction) แบบฟอร์ม 
(Forms) และเอกสารสนบัสนนุ (Supportive Document) เอกสารเหล่านีจ้ะต้อง 
น�ามาอนุมตักิารน�ามาใช้การแก้ไขการยกเลกิ และขอส�าเนาเอกสารเมือ่อนมุติัแล้ว 
จะมกีารแจกจ่ายส�าเนาเอกสารให้แก่บคุคล กลุม่งานท่ีขออนมัุติรวมทัง้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
   การเปล่ียนแปลงเอกสารระบบบริหารคุณภาพจะต้องทบทวน
โดยผูเ้ก่ียวข้องโดยตรงและผูร้บัผดิชอบเอกสารนัน้ ๆ  ก่อนน�าเสนอให้ผูมี้อ�านาจ 
อนุมัติลงนามต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเอกสารระบบบริหารคุณภาพทุกครั้ง 
ต้องท�าการบันทึกและจัดเก็บไว้การควบคุมบันทึกให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 
เป็นผูจ้ดัท�าและจดัเกบ็บนัทกึในส่วนทีส่ามารถน�ามาใช้อ้างองิได้ระยะเวลาในการ 
เก็บบนัทกึเอกสารให้ระบุไว้ในขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน หากไม่มรีะบุให้จดัเกบ็ไว้ 
3 ปี 5 ปี หรือตลอดอายกุารใช้งาน แล้วแต่กรณ ีโดยยดึระเบยีบส�านกันายก
รฐัมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นแนวทางในการด�าเนนิการ
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ข้อก�หนด 
การปฏิบัติการ
8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ

ลูกค้า ลูกค้า
8.2

ข้อก�าหนดของ
ผลิตภัณฑ์
และบริการ

8.3
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และ

บริการ

8.5
การผลิตและ
การให้บริการ

8.4
การควบคุม
กระบวนการ, 

ผลิตภัณฑ์, บริการ
ที่มาจากภายนอก

8.6
การตรวจปล่อย

ผลิตภัณฑ์
และบริการ

8.7
การควบคุมผลลัพธ์
ของกระบวนการ
ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด
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8.1 การวางแผนและการควบคุม การปฏิบัติการ
 ส�านักการพมิพ์ได้วางแผน น�าไปปฏิบตั ิและควบคุมกระบวนการทีจ่�าเป็น 
(ข้อ 4.4) เพือ่บรรลุข้อก�าหนดในการผลิตและให้บรกิาร และด�าเนนิการตามที่
ได้พิจารณาตามข้อ 6 ได้แก่ พิจารณาก�าหนดข้อก�าหนดของสื่อสิ่งพิมพ์และ
บรกิาร จดัท�าเกณฑ์ กระบวนการ การยอมรบัส่ือสิง่พมิพ์และบรกิาร พจิารณา
ก�าหนดทรพัยากรทีจ่�าเป็น เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของสือ่สิง่พิมพ์ หรอื
บรกิาร ท�าการควบคมุกระบวนการตามเกณฑ์ พจิารณาก�าหนดและเกบ็รกัษา
เอกสาร ตามความจ�าเป็น เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ ว่ากระบวนการได้ด�าเนนิการ
ตามแผน เพือ่แสดงความสอดคล้องต่อข้อก�าหนดสือ่สิง่พิมพ์และบริการ
 “การเก็บรกัษา” คือ การดแูลรกัษาและการจดัเกบ็เอกสาร 

8.2 ข้อก�หนดของสื่อสิ่งพิมพ์ และบริการ
 8.2.1 การสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการ การสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการ 
ประกอบด้วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และบริการ การตอบข้อซักถาม 
การท�าสัญญา หรือการสั่งซื้อ รวมทั้งการแก้ไข การท�าให้ได้มาซึ่งความคิด
เหน็ของผู้ขอใช้บรกิารต่อส่ือสิง่พมิพ์และบรกิาร รวมถึงข้อร้องเรยีนของผูข้อใช้
บรกิาร การดูแล หรอืการควบคมุทรพัย์สนิของผู้ขอใช้บริการ การก�าหนดส่ิง
ทีต้่องสือ่สาร ส�าหรบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ถ้าจ�าเป็น
 8.2.2 การพิจารณาก�าหนดข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์
และบรกิาร เพือ่น�าเสนอให้กบัผูข้อใช้บริการในเร่ืองข้อก�าหนดของส่ือสิง่พมิพ์ 
และบรกิาร รวมถงึ กฎหมาย และข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง หรือข้อก�าหนดอืน่ ๆ 
ทีส่�านกัการพมิพ์พิจารณาว่าจ�าเป็น และส�านกัการพิมพ์มคีวามสามารถท�าตาม
ค�ากล่าวอ้าง ส�าหรบัสือ่ส่ิงพมิพ์และบรกิารทีน่�าเสนอนัน้
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 8.2.3 การทบทวนข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกับส่ือสิง่พิมพ์ และบริการ
  8.2.3.1 ส�านกัการพมิพ์มกีารทบทวนความสามารถก่อนทีจ่ะท�าการ 
ตกลง ส่งมอบส่ือส่ิงพมิพ์และบรกิารต่อผูข้อใช้บรกิารซึง่รวมถงึข้อก�าหนดทีร่ะบ ุ
โดยผู้ขอใช้บริการ รวมถึงข้อก�าหนดส�าหรับการจัดส่ง และหลังการจัดส่ง 
ข้อก�าหนดทีไ่ม่ได้ระบโุดยผูข้อใช้บรกิาร แต่จ�าเป็นส�าหรบัในการใช้งาน (กรณทีีท่ราบ) 
ข้อก�าหนดทีไ่ด้ระบโุดยส�านักการพมิพ์เอง ข้อก�าหนดกฎหมายทีบ่งัคบัให้ประยุกต์ใช้ 
ส�าหรับสื่อสิ่งพิมพ์และบริการ สัญญา หรือข้อก�าหนดของการขอใช้บริการที่
แตกต่างไปจากเดมิ ในกรณทีีผู่ข้อใช้บรกิารไม่ได้ให้เอกสารทีร่ะบุ ข้อก�าหนดของ
การขอใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อก�าหนดของผู้ขอใช้บริการ ต้องได้รับ 
การยืนยันโดยส�านักการพมิพ์ก่อนทีจ่ะยอมรับการขอใช้บรกิาร
  8.2.3.2 ส�านักการพิมพ์ได้จัดเก็บเอกสารตามความเหมาะสม 
ผลของการทบทวน ข้อก�าหนดใหม่ใด ๆ ส�าหรบัสือ่สิง่พมิพ์และบรกิาร
 8.2.4 การเปลีย่นแปลงข้อก�าหนด ส�าหรบัสือ่สิง่พิมพ์และบรกิาร   ส�านกั 
การพิมพ์ได้ท�าให้มั่นใจว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแก้ไข และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบถึงการเปล่ียนแปลงของข้อก�าหนด เมื่อข้อก�าหนด
ของส่ือสิง่พมิพ์และบรกิารได้มีการเปลีย่นแปลง

8.3  การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และบริการ
 8.3.1 ทั่วไป ส�านักการพิมพ์ได้จัดท�าน�าไปปฏิบัติ และดูแลรักษา  
กระบวนการในการออกแบบและพฒันา ทีเ่หมาะสมในการท�าให้มัน่ใจต่อการผลติ 
หรอืบรกิารในขัน้ต่อไป
 8.3.2 การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา การก�าหนดขัน้ตอน 
และควบคมุส�าหรบัการออกแบบและพัฒนา ส�านกัการพิมพ์ได้ค�านงึถงึ ธรรมชาติ  
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ระยะเวลา และความซับซ้อนของกิจกรรมออกแบบและพัฒนา ความต้องการ
แต่ละขั้นตอนกระบวนการรวมถึงการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาที่
ประยุกต์ใช้ ความต้องการ กจิกรรม การทวนสอบและรบัรองการออกแบบและ
พัฒนา ความรับผิดชอบและอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ
และพัฒนา ทรัพยากรภายนอกและภายในที่ความจ�าเป็นส�าหรับการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ความจ�าเป็นในการควบคุมการประสานงาน 
ระหว่างบุคคลและส่วนงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการออกแบบและพัฒนา  
ความจ�าเป็นของการมส่ีวนร่วมของกลุม่ลกูค้าและกลุม่ผู้ใช้ในกระบวนการออกแบบ 
และพัฒนา  เอกสารที่จ�าเป็นเพ่ือยืนยันว่า ข้อก�าหนดการออกแบบพัฒนาได้ม ี
การสอดคล้อง ระดับการควบคุมที่คาดหวังส�าหรับกระบวนการออกแบบและ 
พฒันาโดยลูกค้าหรอืผูมี้ส่วนได้เสียอืน่ ๆ  เอกสารทีจ่�าเป็นในการแสดงให้เหน็ว่า 
ข้อก�าหนดการออกแบบและพัฒนาได้บรรลถุงึ
 8.3.3 ข้อมลูส�าหรบัการออกแบบและการพฒันา ส�านกัการพมิพ์ได้
พจิารณา ข้อก�าหนดเฉพาะท่ีส�าคญัส�าหรบัชนิดของผลติภณัฑ์และบรกิารทีไ่ด้รบั 
การออกแบบและพัฒนา โดยค�านึงถึง ข้อก�าหนดด้านฟังชั่นการใช้งานและ
สมรรถนะ ข้อมูลจากกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาที่คล้ายคลึงก่อนหน้า  
ข้อก�าหนดกฎหมาย และข้อบังคับ มาตรฐานหรือ เกณฑ์การปฏิบัติ (codes of  
practice) ที่องค์กรได้ก�าหนดใช้ และให้ค�ามั่นในการปฏิบัติตามผลกระทบที่มี
นัยยะจากความล้มเหลวตามลักษณะธรรมชาตขิองผลติภณัฑ์และบรกิาร ข้อมลู
ส�าหรบัการออกแบบและการพฒันานี ้มเีพยีงพอส�าหรบัการออกแบบและพฒันา 
สมบรูณ์ และไม่ก�ากวม ข้อมูลส�าหรบัการออกแบบและพฒันาทีม่คีวามขดัแย้งกนั 
จะได้รบัการแก้ไข โดยจดัเก็บเอกสารข้อมลูส�าหรบัการออกแบบและพฒันา
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 8.3.4 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา ส�านักการพิมพ์ได้
ประยกุต์ใช้การควบคมุทีใ่ช้ส�าหรับกระบวนการออกแบบ และพัฒนาเพ่ือให้มัน่ใจว่า 
ผลลพัธ์ทีไ่ด้ต้องบรรลุได้รบัการระบ ุการทบทวน (Review) ได้รับการด�าเนนิการ 
เพือ่ประเมนิความสามารถทีผ่ลจากการออกแบบและพัฒนาจะบรรลขุ้อก�าหนด 
กิจกรรมการทวนสอบ (Verification) ได้รับการด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
ผลลัพธ์ (Output) จากการออกแบบและพัฒนา สอดคล้องกับข้อก�าหนด
ปัจจยัป้อนเข้า (Input) กจิกรรมการรบัรองผล (Validation) ได้รับการด�าเนนิการ 
เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่า ผลติภณัฑ์และบรกิารสดุท้ายจะสามารถสอดคล้องกบัข้อก�าหนด 
ในการน�าไปใช้ท่ีก�าหนดไว้ หรือสามารถใช้งานได้จริงตามเจตนา ได้ด�าเนนิการ 
ส�าหรบักิจกรรมท่ีจ�าเป็นใด ๆ กบัปัญหาทีพ่บระหว่างกจิกรรมการทบทวนหรือ  
กิจกรรมการทวนสอบ หรอื กจิกรรมการรบัรองผล เอกสารของกจิกรรมเหล่าน้ี 
ได้รบัการจดัเกบ็ โดยการทบทวนการออกแบบและพัฒนา การทวนสอบ และ 
การรับรองผล มีเป้าประสงค์ท่ีแตกต่าง ซึ่งสามารถกระท�าแยกหรือร่วมกัน 
ตามความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์และบรกิารขององค์กร
 8.3.5 ผลการออกแบบและการพัฒนา ส�านักการพิมพ์ได้ท�าให ้
มั่นใจว่าผลการออกแบบและพัฒนาสอดคล้องกับข้อมูลส�าหรับการออกแบบ
และการพฒันา เพยีงพอส�าหรบักระบวนการต่อไป ในการจดัเตรียมผลติภณัฑ์
และบริการ รวมถึงหรืออ้างอิง ข้อก�าหนดในการวัด เฝ้าระวังติดตาม  
ตามความเหมาะสม และเกณฑ์การยอมรบั ระบุคุณลกัษณะผลติภณัฑ์และบรกิาร 
ที่ส�าคัญส�าหรับเป้าประสงค์ตามเจตนาความปลอดภัย และการเตรียมการ
ที่เหมาะสมโดยส�านักการพิมพ์ได้จัดเก็บเอกสาร ส�าหรับผลของการออกแบบ
และพฒันา
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 8.3.6  การเปล่ียนแปลงการการออกแบบและการพัฒนา ส�านกัการพิมพ์ 
ได้ระบุ ทบทวน ควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ได้กระท�าระหว่าง หรือในขั้นตอน 
ทีต่ามมา ของการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์และบรกิารในขอบเขตทีจ่�าเป็น  
เพือ่ให้มัน่ใจว่าไม่มผีลกระทบเชงิลบต่อความสอดคล้องต่อข้อก�าหนดต่าง ๆ โดยม ี
การจัดเก็บเอกสารส�าหรับการด�าเนินการการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและ
พัฒนา ผลลัพธ์ของการทบทวน การให้การอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และการ
ด�าเนินการทีไ่ด้กระท�าเพือ่ป้องกนัผลกระทบในเชิงลบ

8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้มาจาก
ภายนอก
 8.4.1 ทัว่ไป  ส�านกัการพมิพ์มัน่ใจว่า กระบวนการ ผลติภณัฑ์ และบรกิาร 
ทีไ่ด้มาจากภายนอกสอดคล้องกบัข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์และบรกิาร 
ทีไ่ด้มาจากภายนอก น้ันใช้เพือ่เป็นผลติภณัฑ์และบรกิาร หรอืเป็นส่วนประกอบ 
ของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ผูใ้ห้บรกิาร 
จากภายนอก เป็นผู้ด�าเนินการส่งมอบไปยังลูกค้าโดยตรง ในนามของส�านัก 
การพิมพ์ กระบวนการ หรือบางส่วนของกระบวนการที่ให้บริการ โดยที่
ผูส่้งมอบภายนอกนัน้เป็นผลจากการตัดสนิใจโดยส�านกัการพมิพ์ทีจ่ะจัดจ้างก
ระบวนการนั้น ๆ ส�านักการพิมพ์ได้พิจารณาก�าหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์
ส�าหรับการประเมินการคัดเลือก การติดตามผลงาน และการประเมินซ�้า 
ส�าหรบัผูส่้งมอบจากภายนอก โดยพิจารณาบนพืน้ฐานของความสามารถในการ 
ส่งมอบ กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ส�านักการพมิพ์
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 8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม กระบวนการ ผลิตภัณฑ ์
และบรกิารทีไ่ด้รบัจากภายนอกนัน้ จะไม่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อความสามารถ 
ของส�านักการพิมพ์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ความสอดคล้องต่อ 
ข้อก�าหนดของลูกค้าอย่างสม�า่เสมอ  มีการระบกุารควบคมุทีใ่ช้กบัผูส่้งมอบภายนอก 
และการควบคมุท่ีใช้กบัผลลพัธ์สุดท้าย ส�านกัการพมิพ์ได้พจิารณาถงึผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบจากภายนอก  
ต่อความสามารถขององค์กรทีจ่ะบรรลุถงึข้อก�าหนดลกูค้า กฎหมาย และข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องประสิทธิผลของการควบคุมที่ผู ้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
จากภายนอกประยกุต์ใช้อยู ่ส�านกัการพิมพ์ได้พิจารณาการทวนสอบ(Verification) 
หรอืกิจกรรมอืน่ ๆ ทีจ่�าเป็นในการด�าเนินการ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ากระบวนการ 
การผลิตภณัฑ์ และบรกิารทีไ่ด้รบัจากภายนอกจะสอดคล้องกบัข้อก�าหนด
 8.4.3  ข้อมลูส�าหรบัผู้ส่งมอบภายนอก ส�านกัการพิมพ์ได้ท�าให้มัน่ใจว่า 
ข้อก�าหนดมีความพอเพียงก่อนท�าการสื่อสารกับผู้ส่งมอบภายนอก ในหัวข้อ 
กระบวนการสนิค้าและบรกิาร ทีจ่ะส่งมอบ การอนมุติัในเร่ืองของสนิค้าและบริการ 
วธิกีาร กระบวนการ และอปุกรณ์ วธิกีารตรวจปล่อยสนิค้า และบริการ ความสามารถ 
รวมถึงคุณสมบัติของบุคคลากรที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบภายนอก
กับองค์กร การควบคุมและการเฝ้าติดตาม ผลงานของผู้ส่งมอบภายนอกที่ใช้ 
โดยส�านักการพมิพ์ การทวนสอบ หรือรบัรองผลของส�านักการพมิพ์ หรอืลกูค้า 
ของส�านักการพมิพ์ทีจ่ะท�า ณ สถานทีข่องผูส่้งมอบภายนอก
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8.5 การผลิตและการให้บริการ
 8.5.1 การควบคุมการผลิตและการให้บริการ ส�านักการพิมพ์ได้ท�า 
การผลิต และให้บริการภายใต้สภาวะควบคุมสภาวะควบคุมนี้ต้องรวมถึง  
ตามความจ�าเป็น ดงันี้
  1. ความพร้อมของเอกสารทีร่ะบ ุ ลกัษณะเฉพาะของสือ่สิง่พมิพ์ท่ี
จะผลติการบรกิารท่ีจะให้ หรือกจิกรรมท่ีจะด�าเนนิการ ผลลพัธ์ทีต้่องการ
  2. ความพร้อมและการใช้ทรัพยากรทีเ่หมาะสมในการเฝ้าติดตาม
และการวัด 
  3. การด�าเนินการเฝ้าติดตามและการวัดในขั้นตอนที่เหมาะสม 
ทีจ่ะยืนยันว่าเป็นไป ตามเกณฑ์ส�าหรบัการควบคมุกระบวนการ หรอืผลลพัธ์  
และเกณฑ์การยอมรับส่ือส่ิงพมิพ์และบรกิาร 
  4. การใช้โครงสร้างพืน้ฐาน และสภาพแวดล้อม ทีเ่หมาะสมส�าหรบั 
กระบวนการ
  5. การแต่งตัง้บคุลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึคุณสมบติัทีต้่องการ 
  6. การรบัรองผล และการรับรองผลซ�า้เป็นระยะ ในความสามารถ
ที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ได้วางแผนไว้ส�าหรับกระบวนการผลิตและการให้บริการ  
หากผลลัพธ์ไม่สามารถทวนสอบในขั้นตอนของการเฝ้าติดตามหรือการวัดที่
ตามมา
  7. การด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดของคน
  8. การด�าเนนิการ ตรวจปล่อย จัดส่ง และกจิกรรมหลงัการจัดส่ง
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 8.5.2  การชีบ่้งและการสอบกลับได้ ส�านักการพิมพ์ได้ใช้วธีิการทีเ่หมาะสม 
เพือ่ช้ีบ่งผลผลติ เม่ือมีความจ�าเป็นทีจ่ะให้ม่ันใจถงึความสอดคล้องกบัข้อก�าหนด 
ของส่ือสิง่พมิพ์และบรกิาร มีการสอบกลับเป็นข้อก�าหนด และได้จดัเกบ็เอกสาร
ทีจ่�าเป็นเพ่ือให้สามารถท�าการสอบกลบัได้
 8.5.3 ทรพัย์สนิของลกูค้าหรอืผูส่้งมอบภายนอก ท�าการดูแลทรพัย์สิน 
ทีเ่ป็นของลูกค้าหรอืผูส่้งมอบภายนอก การควบคมุ ระบ ุทวนสอบ ป้องกนัและ
ปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าหรือของผู้ส่งมอบภายนอก ที่ใช้หรือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของส่ือสิง่พมิพ์และบรกิาร เม่ือทรพัย์สินของลกูค้าหรือผู้ส่งมอบภายนอก สญูหาย 
เสยีหาย หรอืพบว่าไม่เหมาะสมในการใช้งาน ด�าเนนิการรายงานเหตุทีเ่กดิข้ึน 
กับลกูค้าหรอืผูส่้งมอบภายนอกและเกบ็เอกสารเกีย่วกบัเหตทุีเ่กดิข้ึนไว้ทรัพย์สนิ
ลูกค้า หรือผู้ส่งมอบภายนอก สามารถรวมถึง วัสดุส่วนประกอบ เครื่องมือ  
และอปุกรณ์ สถานทีข่องลูกค้า ทรพัย์สินทางปัญญา และข้อมูลส่วนบคุคล
 8.5.4 การดแูลรักษา ผลผลติระหว่างการผลติและให้บริการตามขอบเขต 
ที่จ�าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด มีการชี้บ่ง การเคลื่อนย้าย การควบคุม
การปนเป้ือน การบรรจ ุการจดัเกบ็ การส่งต่อหรอืการขนส่ง และการป้องกัน
 8.5.5 กิจกรรมหลังการจัดส่ง ส�านักการพิมพ์ได้ท�าตามข้อก�าหนด 
กิจรรมหลังการจัดส่ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ ในการพิจารณา
ก�าหนดขอบเขต ของกจิกรรมหลังการจดัส่งทีจ่�าเป็น โดยค�านงึถงึ ข้อก�าหนด
กฎหมาย และข้อบังคับ ผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อสิ่งพิมพ์และการบริการ ลักษณะโดยทั่วไป การใช้งาน และอายุการใช้งาน
ของส่ือสิง่พมิพ์และบรกิาร ข้อก�าหนดของลกูค้า ความคิดเหน็ของลกูค้า  
 8.5.6 การควบคมุการเปลีย่นแปลง ท�าการทบทวน และควบคมุการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตหรือการให้บริการ ในขอบเขตที่จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า 
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ยังเป็นไปตามข้อก�าหนด ท�าการเกบ็รกัษาเอกสารทีอ่ธิบายรายละเอยีดผลลัพธ์
ของการทบทวนการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่อนุมัติการเปลี่ยนแปลง และการ
ด�าเนินการทีเ่กดิขึน้จากการทบทวน

8.6 การปล่อยสื่อสิ่งพิมพ์และบริการ
  การปล่อยส่ือส่ิงพิมพ์และบริการให้กับลูกค้า จะต้องไม่ถูกด�าเนินการ 
จนกว่าแผนที่ได้วางไว้อย่างครบถ้วนจนเป็นที่พอใจ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติ
โดยผูม้อี�านาจ และตามความเหมาะสมโดยลูกค้า ท�าการจดัเกบ็รกัษาเอกสาร 
การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเอกสาร ประกอบด้วย หลักฐานความ
สอดคล้อง กบัเกณฑ์การยอมรบั การสอบย้อนกลบัไปยงับคุคลทีอ่นมุตักิารปล่อย วธีิ
การส่งมอบโดยการแจ้งข้อมูลไปยงัผูข้อรบับรกิารเพือ่รบัมอบสิง่พมิพ์ มเีอกสาร 
ทีใ่ช้ในการส่งมอบโดยจะระบจุ�านวนส่ิงพมิพ์ทีส่่งมอบ ความถูกต้องของสิง่พมิพ์  
เพือ่ควบคมุการส่งมอบให้ถกูต้อง 

8.7 การควบคุมผลผลิต (Output) ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�หนด
 8.7.1 ผลผลิตทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�าหนด จะถกูช้ีบ่งและถกูควบคมุเพ่ือ
ป้องกันการน�าไปใช้โดยไม่เจตนาหรือถูกจัดส่ง ด�าเนินการต่อผลผลิตที่ไม่เป็น
ไปตามข้อก�าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามวิธีการแก้ไข คัดแยก 
ควบคุมพื้นที่ ส่งคืน หรือระงับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการ แจ้งลูกค้า  
ขออนุญาตเพือ่การยอมรบัภายใต้ความยนิยอม ความสอดคล้องต่อข้อก�าหนด 
ต้องถูกยืนยนั เม่ือผลผลติทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�าหนดได้รับการแก้ไข
 8.7.2 จดัเกบ็เอกสารท่ีอธบิายความไม่สอดคล้อง อธิบายการด�าเนนิการ 
ทีไ่ด้ท�าไป อธบิายการยินยอมทีไ่ด้รบั ระบผุูม้อี�านาจทีต่ดัสินใจการด�าเนนิการ
ทีเ่ก่ียวกับความไม่สอดคล้อง



47

ข้อก�หนด 
การประเมินผล

9.1  การเฝ้าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน
ความพึงพอใจลูกค้า
 9.1.1 ทัว่ไป ส�านกัการพมิพ์ได้พจิารณาก�าหนด ดงันี้
  1.  สิง่ท่ีต้องเฝ้าติดตาม และตรวจวดั
  2. วิธีการในการเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์และการ
ประเมินที่จ�าเป็น เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์
  3.  เม่ือไรทีต้่องเฝ้าตดิตาม และตรวจวัด
  4. เมื่อไรที่ต้องน�า ผลที่ได้จากการเฝ้าติดตาม และตรวจวัด  
มาท�าการวิเคราะห์ และประเมิน
  ส�านักการพิมพ์ได้ท�าการประเมินผลงาน  และประสิทธิผลของ 
ระบบบริหารคุณภาพ ท�าการเก็บรักษาเอกสารอย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็น 
หลกัฐานทีแ่สดงถงึผลการด�าเนนิการ
 9.1.2 ความพึงพอใจของลกูค้า ส�านักการพมิพ์ได้เฝ้าตดิตามการรบัรู ้
ของลูกค้าว่าได้บรรลถุงึความต้องการ และความคาดหวงัของลกูค้าในระดับต่าง ๆ   
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โดยพจิารณาก�าหนดวิธกีารในการท�าให้ได้มา การเฝ้าติดตาม และการทบทวน
ข้อมูลนี้
   ตวัอย่างของการเฝ้าตดิตามการรบัรูข้องลกูค้า สามารถรวมถงึ 
การส�ารวจความคดิเหน็ลูกค้าค�าตอบจากลกูค้าทีเ่กีย่วกบั ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 
ทีส่่งมอบการประชุมร่วมกบัลกูค้า การวเิคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด ค�าชมเชย 
การเรยีกร้องค่าชดเชย และรายงานจากผู้จดัจ�าหน่าย

 9.1.3 การวิเคราะห์ และประเมนิ ท�าการวเิคราะห์ และประเมิน ข้อมูลดิบ 
และข้อมูลทีเ่หมาะสม ซึง่ได้มาจากการเฝ้าติดตามและการวดัผลของการวเิคราะห์ 
ต้องน�ามาใช้เพ่ือประเมิน ในเร่ือง ความสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของผลติภัณฑ์
และบริการ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ผลงานและประสิทธิผลของระบบ 
บรหิารคณุภาพ การวางแผนว่าได้มกีารน�าไปปฏบิติัอย่างมปีระสทิธิผล ประสทิธิผล 
ของการด�าเนนิการ เพือ่จดัการกับความเส่ียงและโอกาส ผลงานของผูส่้งมอบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก ความจ�าเป็นในการปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพ โดยวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถรวมถึงเทคนิคทางสถิติ 
ส�านักการพิมพ์ ได้ด�าเนินการให้มีการควบคุมเกี่ยวกับการก�าหนดเกณฑ ์
หรือเป้าหมายความพึงพอใจของผู ้ขอรับบริการและด�าเนินการส�ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้ขอรบับรกิารทกุครัง้ทีม่กีารส่งมอบ และน�าข้อมลูมาท�าการ 
วิเคราะห์ และท�ารายงานสรุปผล หากเกณฑ์หรือเป้าหมายความพึงพอใจ 
ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ ให้กลุ่มงานหรือผู้ที่ได้รับการร้องเรียนด�าเนินการ
ให้มีการปรับปรุง และติดตามผลการปรับปรุง พร้อมทั้งน�ารายงานสรุปการ
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ส�ารวจความพงึพอใจและผลการด�าเนนิการปรบัปรงุ เสนอต่อ QMR เพือ่น�าเข้า 
ทีป่ระชุมทบทวนระบบบรหิารคณุภาพปีละ 2 ครัง้

9.2 การตรวจประเมินภายใน
 9.2.1 องค์กรต้องด�าเนินการตรวจประเมินภายใน ตามช่วงเวลา
ที่วางแผนไว้ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ระบบบริหารคุณภาพสอดคล้อง 
ต่อข้อก�าหนดของส�านักการพมิพ์ทีจั่ดท�าขึน้ส�าหรบัระบบบริหารคณุภาพ ข้อก�าหนด 
ตามมาตรฐานนานาชาติฉบับน้ี และมีการน�าไปปฏิบัติและดูแลรักษาอย่างมี
ประสทิธผิล
 9.2.2 ส�านักการพิมพ์ได้ด�าเนินการวางแผน จัดท�า น�าไปปฏิบัติและ
ดแูลรักษา แผนการตรวจประเมิน รวมถึงความถี่ วิธีการ ความรับผิดชอบ 
ข้อก�าหนดในการวางแผนและการรายงานผลซึ่งต้องพิจารณถึงความส�าคัญ 
ของกระบวนการที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงทีส่งผลกระทบต่อองค์กรและ 
ผลการตรวจประเมินครัง้ทีผ่่านมา ก�าหนดหลกัเกณฑ์การตรวจประเมนิและขอบข่าย 
ของการตรวจประเมนิในแต่ละครัง้ การเลอืกผูต้รวจประเมนิ และท�าการตรวจ 
ประเมนิเพือ่ให้มัน่ใจว่าการตรวจประเมนิจะเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และมคีวาม
เป็นกลางท�าให้ม่ันใจว่าผลการตรวจประเมนิ ได้รายงานต่อผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้อง 
ด�าเนินการแก้ไข และปฏิบัติการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยไม่ชักช้า จัดเก็บ 
เอกสาร (retain) ไว้เพือ่ใช้เป็นหลักฐานของการปฏบิติัตามแผนการตรวจประเมนิ 
และผลการตรวจประเมินโดยด ูISO 19011 เป็นแนวทาง
 ส�านกัการพมิพ์จะด�าเนนิการให้มกีารตรวจประเมนิระบบบรหิารคณุภาพ
จากภายนอกและการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายใน การตรวจประเมิน 
ระบบบรหิารคณุภาพภายใน โดยจะวางแผนในการตรวจประเมนิอย่างน้อยปีละ 
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2 ครัง้ และพจิารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานะความส�าคญัของ
งานและผลการตรวจประเมินท่ีผ่านมา ถ้าต้องเพิม่ความถีใ่นการตรวจประเมิน
ระบบบรหิารคณุภาพภายใน QMR จะคดัเลอืก Leader Auditor และร่วมกบั  
Leader Auditor คดัเลอืก Auditor จากน้ัน Leader Auditor และ Auditor  
จะท�าการตรวจประเมนิตามแผนพร้อมทัง้สรปุผลการตรวจประเมนิระบบบรหิาร 
คณุภาพภายใน เอกสารฉบบัจริงจะถกูจดัเก็บไว้ทีเ่จ้าหน้าทีค่วบคมุเอกสาร ISO  
เอกสารฉบบัส�าเนาให้ QMR และผูต้รวจประเมนิ QMR เป็นผูร้วบรวมรายงาน
การตรวจประเมินเพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการประชุมทบทวนระบบบรหิารคณุภาพ

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 9.3.1 ทั่วไป ผู้บริหารระดับสูง ได้ท�าการทบทวน ระบบบริหาร
คณุภาพขององค์กร ตามช่วงเวลาทีไ่ด้วางแผนไว้ เพ่ือให้มัน่ใจว่า ระบบบริหาร
คุณภาพขององค์กรยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และ
สอดคล้องกบัทิศทางกลยทุธ์ขององค์กร
 9.3.2 ข้อมลูท่ีใช้ในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ต้องได้รับการวางแผน
และด�าเนินการโดยพิจารณาสถานะของการด�าเนินการจากผลของการ
ทบทวนครั้งที่ผ่านมา การเปล่ียนแปลงของประเด็นทั้งภายนอกและภายในที่
เก่ียวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ ข้อมูลในเร่ืองผลงานและประสิทธิผล
ของระบบบริหารคุณภาพรวมถึงแนวโน้ม ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  ระดับความส�าเร็จของวัตถุประสงค์
ด้านคุณภาพ ผลงานของกระบวนการ และความสอดคล้องของผลิตภัณฑ ์
และบริการ ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด และการปฏิบัติการแก้ไข ผลของการ 
เฝ้าตดิตามและการวัด ผลของการตรวจประเมนิ ผลงานของผูส่้งมอบผลติภณัฑ์ 
และบริการจากภายนอก ความเพียงพอของทรัพยากร ประสิทธิผลของ 
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การด�าเนนิการ เพือ่จดัการกบัความเสีย่งและโอกาส (ดขู้อ6.1) โอกาสในการ
ปรบัปรงุ
 9.3.3 ผลการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร ต้องรวมถงึ การตดัสนิใจและ
ด�าเนินการที่เก่ียวกับโอกาสในการปรับปรุง ความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยน
ระบบบรหิารคณุภาพ และทรพัยากรทีจ่�าเป็น
 ส�านกัการพมิพ์ได้ท�าการจดัเก็บเอกสาร ผลการของการทบทวน (Results) 
ไว้เพือ่เป็นหลักฐานของการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร ให้มคีณะกรรมการปรบัปรุง 
ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 
(ผู ้อ�านวยการส�านักการพิมพ์) ตัวแทนระบบบริหารงานคุณภาพ QMR 
(ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งาน) คณะท�างานจดัท�าระบบบริหารงานคุณภาพท�าการประชมุ 
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ปีละ 2 คร้ัง โดย QMR เป็นผู ้ท�าการ 
นดัประชมุ การประชมุจะประกอบไปด้วยการจัดท�าระบบบริหารคุณภาพทีผ่่านมา 
แผนงานและรายงานทีเ่กีย่วข้องกับระบบบริหารคุณภาพ ที่จัดเตรียมโดย QMR 
ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานคณะกรรมการปรบัปรงุระบบบรหิาคณุภาพจะร่วมประชมุ 
พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก�าหนดแนวทางปรับปรุง การพัฒนา 
อย่างต่อเนือ่งและให้ QMR ติดตามการด�าเนนิงาน พร้อมทัง้จดัให้มกีารบันทกึ 
เป็นรายงานแจกจ่ายให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุและผูเ้กีย่วข้องเพือ่ทราบ
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ข้อก�หนด 
การปรับปรุง

เครื่องมือในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
CC

IA
CAR

NC

เป้าหมาย
ที่ไม่บรรลุ

ปัญหา CAR สาเหตุที่แท้จริง 
(4M)

ก�าจัดสาเหตุ
ที่แท้จริง

ป้องกัน
“การเกิดซ�้า”

องค์กร &
บริบทขององค์กร

ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง
และโอกาส

จัดการกับความเสี่ยง (-)

ใช้ประโยชน์จากโอกาส (+)

ก�าจัด/ลด/ยอมรับ

ประโยชน์ต่อองค์กร
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Actions

NC = Non-conforming: สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
IA = Internal Audit: การตรวจประเมินภายใน
CAR = Corrective Action Request: ขอปฏิบัติการแก้ไข
CC = Customer Complaints: ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
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10.1 ทั่วไป
 ส�านักการพมิพ์ได้พิจารณาก�าหนด เลือกโอกาสในการปรบัปรุง และการ 
ด�าเนินกิจกรรมท่ีจ�าเป็นเพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของลูกค้า และท�าให้ลูกค้า
พงึพอใจ ซึง่ประกอบด้วย
 1. การปรับปรงุผลติภณัฑ์ และบริการเพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนด และ 
จดัการกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต
 2. การแก้ไข การป้องกัน หรือการลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์
 3. ปรบัปรงุผลงาน และประสทิธิผลของระบบบรหิารคณุภาพ
 โดยการปรับปรุง สามารถรวมถึง การแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไข  
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด นวัตกรรมและ 
การปรับเปลีย่นองค์กร

10.2 สิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�หนด และการปฏิบตักิารแก้ไข
 10.2.1 เมือ่เกดิสิง่ท่ีไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด รวมถงึทีเ่กดิจาก ข้อร้องเรียน 
ส�านักการพมิพ์ได้ด�าเนนิการ ดงันี้
   1. ตอบสนองต่อสิง่ท่ีไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด ตามความเหมาะสม 
    1.1 ด�าเนนิการควบคุม และ แก้ไข สิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�าหนด 
    1.2 ด�าเนินการกบัผลกระทบทีต่ามมา
   2. ประเมินความจ�าเป็นในการด�าเนนิการเพ่ือก�าจดัสาเหตุของ 
สิง่ท่ีไม่เป็นไปตาม ข้อก�าหนดเพือ่ไม่ให้เกดิขึน้ซ�า้ หรอืเกดิขึน้ทีอ่ืน่ ๆ โดย
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   2.1 ทบทวนและวิเคราะห์ส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
   2.2 พจิารณาสาเหตขุองส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
   2.3 พจิารณาว่าส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�าหนดทีค่ล้ายคลงึกนัจะ
ยังมอียู่หรอือาจมีโอกาสเกิดขึน้
  3. ด�าเนนิการทีจ่�าเป็น  
  4. ทบทวนประสิทธิผล ของการปฏบิตักิารแก้ไขทีไ่ด้ด�าเนนิการ
  5. ท�าการปรับปรงุ ความเสีย่งและโอกาส ในระหว่างการวางแผน 
ให้ทันสมัย ตามความจ�าเป็น
  6. ท�าการปรบัเปล่ียนระบบบรหิารคณุภาพ ถ้าจ�าเป็น 
 การปฏิบตักิารแก้ไข ต้องเหมาะสมกบัผลกระทบของสิง่ทีไ่ม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดทีเ่กิดขึน้
 10.2.2  ส�านกัการพมิพ์ได้ท�าการจดัเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ดงัน้ี
  1. ลักษณะของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด และการด�าเนินการ
ในภายหลงั
  2. ผลของการปฏบิตักิารแก้ไข

 การควบคุมส่ิงที่ไม่สอดคล้องตามข้อก�าหนด โดยทุกกลุ่มงานได ้
ด�าเนินการให้มีการควบคุมคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์และควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ท่ี 
ไม่สอดคล้องตามข้อก�าหนด โดยก�าหนดให้มกีารตรวจสอบคุณภาพของสือ่สิง่พิมพ์ 
และหากในการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งพิมพ์ต้องมีการท�าบันทึกทุกครั้ง 



55

เพื่อใช้ในการอ้างอิงในแต่ละกระบวนการหากตรวจพบสิ่งพิมพ์ที่ไม่สอดคล้อง
ตามข้อก�าหนด ก็จะมีการควบคุมโดยท�าการบ่งชี้ด้วยการติดป้ายบอก เพ่ือ
บอกให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบว่าจะด�าเนินการกบัสิง่พิมพ์นัน้ต่อไปอย่างไร  
 การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง ส�านักการพิมพ์จะด�าเนินการให้ม ี
มาตรการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการป้องกันข้อบกพร่องเมื่อต้องการใช ้
มาตรการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการป้องกันข้อบกพร่องให้ QMR เป็นผูด้�าเนิน 
การเขียนใบค�าร้องขอแก้ไขและป้องกนั ในส่วนที ่1 ซึง่เกดิจากสาเหตุดังนี้ 
 - การด�าเนนิการผลิตและขัน้ตอนการท�างานไม่เป็นไปตามขัน้ตอน
 - ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดทีเ่กดิซ�า้ ๆ 
 - การตรวจสอบกระบวนการทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 -  ข้อร้องเรยีนจากผู้ขอใช้บรกิาร
 - การตรวจประเมินระบบบรหิารคณุภาพภายใน
 - การตรวจประเมินระบบบรหิารคณุภาพภายนอก
 - การประชุมทบทวนระบบบรหิารคณุภาพ
 ผู้ที่ได้รับใบค�าร้องขอแก้ไขและป้องกันหรือผู้พิจารณาในส่วนที่ 1 แล้ว 
ปฏิบัติแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง พร้อมกับผู้ด�าเนินการและจัดด�าเนินการ 
แล้วเสร็จในส่วนที่ 2 ของใบค�าร้องขอแก้ไขและป้องกันผู้เขียนใบค�าร้องขอ
แก้ไขและป้องกนั ส่วนท่ี 1 เป็นผูติ้ดตามการแก้ไขและ/หรอืป้องกนั หากผลการ
ด�าเนินการแก้ไข ป้องกนัมีประสิทธผิล ให้บนัทกึในส่วนที ่3 ของใบค�าร้องขอ
แก้ไขและป้องกนัและส่งให้  QMR เป็นผูส้รปุผลการปฏบิตักิารแก้ไขและป้องกนั 
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ข้อบกพร่อง หากผลสรปุ “ยอมรบั” ให้ส่งเอกสารใบค�าร้องขอแก้ไขและป้องกนัให้
เจ้าหน้าทีค่วบคุมเอกสาร  ISO จดัเกบ็ไว้เพือ่ใช้อ้างองิNหากผลสรปุ “ไม่ยอมรบั” 
ให้ QMR เปิด CAR/PAR ใบใหม่ต่อไป และส่งเอกสารใบค�าร้องขอแก้ไขและ
ป้องกัน ให้เจ้าหน้าทีค่วบคุมเอกสาร ISO จดัเกบ็ไว้เพ่ือใช้อ้างองิ

 10.3 การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง ส�านักการพิมพ์ได้ด�าเนนิการปรับปรุง 
อย่างต่อเนือ่ง ในส่วนของความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสทิธิผลของ
ระบบบรหิารคณุภาพ
 ส�านักการพมิพ์ จะท�าการปรบัปรุงระบบบรหิารคณุภาพอย่างต่อเน่ือง  
ด้วยการใช้นโยบายคณุภาพ วตัถปุระสงค์คุณภาพ การตรวจติดตามระบบบรหิาร 
คณุภาพ การวเิคราะห์ข้อมลู การปฏบิติัการแก้ไข/ป้องกนัข้อบกพร่อง และทบทวน 
ระบบบรหิารคณุภาพโดยฝ่ายบรหิาร โดย QMR รบันโยบายและวตัถปุระสงค์
คุณภาพจากผู้บริหาร และแจกจ่ายวัตถุประสงค์พร้อมแบบฟอร์ม แผนการ
ด�าเนินงาน (Action  Plan) ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท�าแผนการด�าเนินงาน 
(Action  Plan) จากนัน้ QMR จะท�าการรวบรวมแผนการด�าเนนิงาน (Action  Plan) 
เสนอผู้อ�านวยการส�านักพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้น QMR จะติดตามผล 
การปฏบิตังิานตามแผนการด�าเนินงาน (Action Plan) เป็นระยะ  ๆ  ทกุ ๆ  6 เดือน 
และรวบรวมผลการด�าเนินงานเข้ารายงานที่ประชุมทบทวน โดยฝ่ายบริหาร 
ทุกครั้ง
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 แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ของกระบวนการ (Business Process) 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
 

การบริหารคุณภาพ   
Quality Management Process 
 
 
 
 

กระบวนการหลกั   
Core Process 
 

กระบวนการสนบัสนุน  
Support Process 
 

ประเด็นความเส่ียงและ 
โอกาสการปรับปรุง 

การทบทวนฝ่ายบริหาร 

      การรับขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะของผูมี้ 
ส่วนไดส่้วนเสียส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ 

การวางแผนกลยทุธ์ส าหรับการพฒันา 
ขอ้ก าหนดลูกคา้/ 

มาตรฐาน/กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบาย/ 
วตัถุประสงคคุ์ณภาพ และการส่ือสาร ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การวิเคราะห์ขอ้มูล/การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนัปัญหา 

การตรวจติดตาม 
ทั้งภายในและภายนอก 

ประเด็นภายใน/ภายนอก 
ท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จ 

การซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐาน
และการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั 

การสรรหาบุคคลากร 
และการฝึกอบรม 

การควบคุมเอกสารขอ้มูล  
สารสนเทศ 

การทบทวนขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 

การวางแผนและควบคุมการผลิต  

การควบคุมคุณภาพ 

                      การควบคุมการจดัส่ง  

ขอ้มูลค  าสัง่ซ้ือ 
จากลูกคา้ 

 
การควบคุม 

ผลิตภณัฑท่ี์ไม่
เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดและ
การแกไ้ข 

 

การจดัซ้ือ/จดัจา้งบริการ 
ภายนอกและการควบคุมคลงัวสัดุ 

ควบคุมผูใ้หบ้ริการภายนอก 

  การก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อ  
   ติดตามประเมินผล 

ก ั        การออกแบบ 

การบริหารงานทัว่ไป 

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการ
(Business Process) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
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แผนผังระบบคุณภาพระบบคุณภาพ
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แผนผังระบบคุณภาพระบบคุณภาพ
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กระบวนการการใหบริการการผลิตสื่อสิ่งพิมพของสำนักการพิมพ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

- รับบันทึก/ใบบริการ/ตนฉบับ
  /ไฟลงาน/อื่นๆ
- ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน
- ลงทะเบียนรับงานพิมพ
- เสนอผูอำนวยการสำนักพิจารณาสั่งการ
- สงกลุมงานที่เกี่ยวของ

- ออกแบบ/จัดรูปเลม
- พิสูจนอักษร
- เจาของงานเห็นชอบตนฉบับ
- ปริ้นเลเซอรสี /
  ทำดัมมี่,สงแยกสี/
  ตรวจปรูฟดิจิตอล/ปรูฟเพลท

- พิมพออฟเซ็ต
- ปริ้นเลเซอรสี
- ระบุวัสดุการพิมพที่ใชจริง
  เพื่อประเมินราคา
- ถายเอกสาร
- อัดสำเนา
- เขารูปเลม

เจาของงาน
รับงาน ณ จุด
ปฏิบัติงาน

1 ประมาณคาใชจาย
2 เสนอผูอำนวยการสำนัก/รองเลขาธิการ
   หรือที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติจัดพิมพ
3 จัดซื้อวัสดุการพิมพ
4 จัดจางเอกชนดำเนินการ
5 แจงเจาของงานรับงานพิมพ

งานเรงดวน

งานทั่วไป
กลุมงานบริหารทั่วไป

- รับบันทึก/ใบบริการ/ตนฉบับ
  /ไฟลงาน/อื่นๆ
- ตรวจสอบรายละเอียด
  การขอใชบริการเบื้องตน
- เสนอผูอำนวยการสำนัก
  พิจารณาสั่งการ

- ตรวจสอบตนฉบับ/เพลท(แมพิมพ)
- วางแผนการผลิต
- ผลิตงานตามขอตกลง
- สงมอบงานพิมพตอกลุมงานบริการพัสดุ

- รับมอบสิ่งพิมพจากกลุมงาน
  บรรณาฯ/การพิมพ
- แจงเจาของงานรับงานพิมพ
  สงมอบงานพิมพ
  สำรวจความพึงพอใจ

กลุมงานการพิมพ 
- กลั่นกรอง/มอบหมาย
- มอบหมายกลุมงานที่เกี่ยวของ
  ดำเนินการผลิต     

ผูอำนวยการสำนักฯ

ระยะเวลาดำเนินการ
ภายใน 1 วัน

- ตรวจสอบตนฉบับ/วางแผนงาน
- ออกแบบ/จัดทำตนฉบับรูปเลม
- พิสูจนอักษร
- เจาของงานเห็นชอบตนฉบับ
- สงแยกสีโรงพิมพ/จัดพิมพ
  ตรวจปรูฟดิจิตอล/ปรูฟเพลท

กลุมงานบรรณาฯ

- ออกแบบทั่วไป ภายใน 7 วัน
- จัดรูปเลมไมเกิน 50 หนา ภายใน 15 วัน
- จัดรูปเลมมากกวา 50 หนา ภายใน 30 วัน- สงมอบเอกสารสั่งงาน

  ใหกลุมงานที่เกี่ยวของ
  ดำเนินการผลิต 

ระยะเวลาดำเนินการ
ภายใน 24 ชั่วโมง วันทำการ

- ตรวจสอบตนฉบับ
- ประมาณการคาใชจาย
- จัดซื้อวัสดุการพิมพ
- จัดจางเอกชนดำเนินการ

กลุมงานพัสดุฯ

กลุมงานบริการพัสดุฯ

ระยะเวลาดำเนินการ
ภายใน 2 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ 
ภายใน 20-30 วัน
-ไมรวมระยะเวลาจัดจางเอกชนดำเนินการ
-กำหนดระยะเวลาจากลักษณะงาน
 และยอดการผลิตไมเกิน 5,000 แผน

ภายใน 2 วัน

ภายใน 7 วัน

กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานบรรณาฯ กลุมงานการพิมพ กลุมงานบริการพัสดุฯ

ระยะเวลาดำเนินการ
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กลุมงานการพิมพ
รับใบบริการ/ลงบันทึก
รับตนฉบับ/เพลท+ปรูฟ

อัดสำเนา/ถายเอกสาร พิมพออฟเซต

ตรวจสอบตนฉบับ
ใบสั่งงาน(1-2 ชั่วโมง)

วางแผนการทำงาน
(1-2 ชั่วโมง)

เตรียมวัสดุการพิมพ
(1-2 ชั่วโมง)

วางแผนการทำงาน
(1-2 ชั่วโมง)

ตรวจสอบจำนวนเพลท
และปรูฟ (1 วัน)

(งานทั่วไป) รอรับงาน
ณ จุดใหบริการ(1-2 วัน)

(1 ���)

(งานทั่วไป)
พิมพออฟเซต 1-4 สี

(1-7 วัน)

จัดจางภายนอก
เคลือบ UV ปมเค

(1-4 วัน)
พับกระดาษ,พับยก

(1-2 วัน)

เขาเลม : เย็บเลมติดสัน,เย็บมุม
เย็บขาง,เย็บมุงหลังคา(1-2 วัน)

สงมอบงานพัสดุ
(1 ชั่วโมง)

เขาเลม : ไสกาว
(1-2 วัน)

พิมพเลเซอร/เลยเอาท

วางแผนการทำงาน
(1-2 ชั่วโมง)

(งานเรงดวน)(งานทั่วไป)

(งานเรงดวน)

ซอนรวมเลม
(1-2 วัน)

ตัดเจียนรูปเลม/มัดหอ
(1-2 วัน)

เรียงกระดาษ
(1-2 วัน)

ตัดเจียนงานพิมพ
ผาเรียง งานพับยก ตัดปก

(1-2 วัน)

รอรับงาน
ณ จุดใหบริการ

ผูขอใช
บริการ

จุดเริ่มตน
กลุมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานบรรณาธิการฯ

ส ง ม อ บ ง า น

รับบันทึก/ใบบริการ
ตนฉบับ/ไฟลงาน/อื่นๆ

(ภายใน 10 นาที)

ตรวจสอบตนฉบับ
และไฟลงาน

(ภายใน 30 นาที)

ลงทะเบียน
รับงานพิมพ

(ภายใน 5 นาที)

เสนอ ผอ.สำนัก
สั่งการ

(ภายใน 5 นาที)

สงกลุมงาน
ที่เกี่ยวของ

(ภายใน 10 นาที)

กลุมงานบริการพัสดุสิ่งพิมพฯ

รับใบบันทึก/ใบบริการ
ลงทะเบียนรับ
(5-10 นาที)

รับใบบริการ/ลงบันทึก

รายงานการประชุม
งานประมาณการ

คาใชจาย
ตรวจสอบตนฉบับ

(1/2 วัน)

จัดเนื้อหา/วรรคตอน
ใหถูกตอง
(6 วัน)

ตรวจพิสูจนอักษร
ความถูกตอง

(2 วัน)

สแกนและปรับแตง
เอกสารประกอบ(2 วัน)

เสนอผูบังคับบัญชา
กลุมงานสั่งการ
(10-20 นาที)

วิเคราะหประมาณการ
คาใชจายวัสดุการพิมพ

(1-2 ชั่วโมง)

ทำบันทึกเสนอ ผอ.สำนัก
ผาน ผบ.กลุมงาน

(20-30 นาที)

สงกลุมงานที่เกี่ยวของ
(10-15 นาที)

เก็บขอมูลเขาแฟม 
(10 นาที)

(15 นาที)

จัดรูปเลม
(20-30 วัน)
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วางแผน/ดำเนินการออกแบบ

ออกแบบสิ่งพิมพ

คัดเลือกผูสงมอบจากภายนอก
ติดตอบริษัทรับงาน

(20 นาที)

ทำประวัติและประเมิน
ผูสงมอบจากภายนอก

(ภายใน 5 นาที)

งานจัดจาง
ภายนอก

ดำเนินการจัดจาง

รับมอบงาน
ที่แลวเสร็จตามใบแจงงาน

(ภายใน 10 นาที)

ตรวจสอบงานสิ่งพิมพ
กอนสงมอบผูขอใชบริการ

(10-30 นาที)

ติดตอประสานงาน
ผูขอใชบริการ

(30 นาที)

สงมอบงานที่ผลิตเสร็จ
(ตามเวลาที่กำหนด)

จัดเก็บและลงบัญชี

รับใบบริการ
จากกลุมงานบริหาร

รับใบสงงาน
จากกลุมงานบรรณาธิการ/การพิมพ

1. ทำเพลท 
   (ใชเวลา1-7 วันทำการ)
   (ไมรวมระยะเวลา
   ตรวจปรูฟ)
2. เคลือบสิ่งพิมพ
   - เคลือบยูวี 
     (2 วันทำการ)
   - เคลือบดาน+ยูวีเฉาะจุด
     (3 วันทำการ)
3. ปมเค,ปมเสนพับ
     (2-4 วัน ทำการ)

งานเสร็จสมบูรณ

จัดทำสารบัญ/หนาปก
(1 วัน)

จัดทำบันทึกเสนอเลขาฯ
ผานรองเลขาฯที่ปรึกษาลงนาม

เพื่อขออนุมัติจัดพิมพ
(1/2 วัน)

ตรวจสอบความถูกตอง
(2 วัน)

สงกลุมงานบริหารทั่วไป
ดำเนินการ

แทรกเอกสารประกอบ
เปนรูปเลม (1 วัน)

ตรวจเช็คดิจิตอล
ปรูฟเพลท
(1-3 วัน)

พิมพเลเซอรสี
(1-3 วัน)

ทำดัมมี่
สงทำเพลท
(3-7 วัน)

ตรวจสอบตนฉบับ
(1 ชั่วโมง)

ตรวจสอบความถูกตอง
(1-2 วัน)

สงเจาของงานเลือกแบบ
(1-3 วัน)

ออกแบบ
งานดวน/ทั่วไป

(1-7 วัน)
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ผู้ขอใช้บริการต้องเขียนใบบริการ พร้อมลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
และต้องมลีายเซน็ของผูบ้รหิารส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาหรือสมาชิกวุฒิสภาก�ากับในใบบริการทุกครั้ง

ประเภทการให้บริการ
ของส�นักการพิมพ์

บริการ
ถ่ายเอกสาร

บริการ
อัดส�เนา
ด้วยระบบ
ดิจิทัล

บริการ
จัดพิมพ์
ด้วยระบบ
เลเซอร์สี

บริการจัดพิมพ์
ด้วยระบบ
ออฟเซต

บริการ
บริการเข้าเล่ม

บริการ
ให้ค�ปรึกษาแนะน�

และออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์
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ประเภทการให้บริการ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ของส�นักการพิมพ์

3. 
cyan 
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1. บริการถ่ายเอกสำาร
 ส� า นั ก ก า ร พิ ม พ ์ ใ ห ้ บ ริ ก า ร 
ถ่ายเอกสารขาวด�า ด้วยกระดาษ 80 แกรม 
ขนาด A4 
 ระบบการถ่ายเอกสารเหมาะกับ 
การส�าเนาต้นฉบับ ซึง่มจี�านวนชดุไม่มากนกั  
และมีความละเอียดพอประมาณ ปัจจบุนั 
สามารถถ ่ าย เอกสารด ้ วยความเ ร็ว 
125 แผ่น/นาที สามารถใช้บริการจาก 
เครื่องถ่ายเอกสารของส�านักงานและจาก 
เครือ่งเช่าของบรษิทั
 ทัง้น้ี ในการเลือกใช้บรกิารขึน้อยูก่บั 
ความเหมาะสมของจ�านวนเอกสาร 
ที่ต้องการส�าเนา 
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2. บริการอัดสำ�เนาด้วยระบบ
ดิจิทัล
 การถ่ายอัดส�าเนาด้วยระบบดิจิทัล  
เป็นการถ่ายต้นฉบบั ลงแม่แบบและอดัส�าเนา 
ในเครื่องเดียวกัน ส่วนใหญ่ใช้เพื่ออัดส�าเนา 
เอกสารรายงานประกอบการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธกิารต่าง ๆ ร่างพระราชบัญญตั ิ
ตลอดจนเอกสารประกอบการพิจารณา
ของที่ประชุมวุฒิสภา หรือเอกสารท่ีต้องใช ้
ในเวลารีบด่วนและมีจ�านวนมากพอสมควร 
ความละเอยีดในการผลติไม่มากเท่าการพิมพ์ 
ด้วยเครือ่งพมิพ์โดยเคร่ืองพมิพ์ส�าเนาระบบดิจิทลั มคีวามละเอยีดในการรับภาพ 
ประมาณ 400 จุด/ตารางน้ิว สามารถสร้างภาพของต้นฉบบัจรงิทั้งลายเส้น  
รปูภาพ แบบแปลน กราฟลายสกรนี ความเร็วในการพิมพ์ประมาณ 120 แผ่น/นาที  
สามารถรับกระดาษได้ 4 ขนาด คือ กระดาษขนาด A4 A5 A3 B4  
ในการเขยีนใบบรกิารขออัดส�าเนาด้วยระบบดิจติลันัน้ ผูข้อใช้บรกิารต้องกรอก 
แบบฟอร์มใบบริการของส�านักการพิมพ์ พร้อมให้ผู้มีอ�านาจลงนามเช่นเดียว
กับการถ่ายเอกสาร
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3. บริการให้ค�ปรึกษาแนะน�
    และออกแบบสำื่อสำิ่งพิมพ์
 
 ส�านกัการพมิพ์ให้บรกิารออกแบบสือ่สิง่พิมพ์ พร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
เรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ
 - การออกแบบปกและจัดรูปเล่มหนังสือ คู่มือ วารสารต่าง ๆ
 - การออกแบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล ป้ายบิลบอร์ด ป้ายคัทเอาท์
 -  การออกแบบสือ่สิง่พมิพ์เฉพาะกจิต่าง ๆ  เช่น โบร์ชวัร์ แผ่นพบั จลุสาร            
สติกเกอร์ เป็นต้น

ช่องทางการบริการให้ค�ปรึกษาแนะน�และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
1. อาคารสขุประพฤต ิชัน้ 19 
   กลุม่งานบรรณาธกิารและเทคโนโลยกีารพิมพ์ 
2. โทร. 028319471 - 2
3. ทาง Facebook กลุม่งานบรรณาธิการฯ ส.การพิมพ์ วฒุสิภา
   https://www.facebook.com/editorsenate/
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4. บริการจัดพิมพ์สำื่อสำิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต

 การพมิพ์ระบบออฟเซต เป็นการพิมพ์ 
พื้นราบและเป็นที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน 
เนื่องจากมีความคมชัด สวยงาม ทนทาน 
ไม่หลุดล่อนง่าย ตัวอักษรและภาพหมึก 
จะตดิทัว่ทัง้ภาพ สม�า่เสมอ ขอบภาพตัวอกัษร 
งานมีคุณภาพใกล ้ เคี ยงต ้นฉบับมาก 
ระบบการพมิพ์ออฟเซตนี ้เมือ่เปรยีบเทียบกบั 
ระบบอืน่ หากมกีารพมิพ์จ�านวนน้อยค่าใช้จ่าย 
จะสูง เหมาะส�าหรับการพิมพ์จ�านวนมาก 
เครื่องพิมพ์ออฟเซตที่ใช้ในส�านักการพิมพ์
ปัจจบุนัเป็นเคร่ืองพมิพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่น 
(sheet offset) ซ่ึงเครือ่งพมิพ์จะป้อนกระดาษ 
เข้าพิมพ์ครั้งละหนึ่งแผ่นอย่างสม�่าเสมอ 
ส�านักการพมิพ์มีเครือ่งพมิพ์จ�านวน 2 ขนาด  
ซึ่งมีความเหมาะสมกับชนิดของงานพิมพ ์
แตกต่างกันออกไป คือ
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เครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด4 
เหมาะกับงานพิมพ์ท่ีต้องการ
ปริมาณงานที่มากและสามารถ
ใช้กระดาษได้ใหญ่สุดที่สามารถ
พิมพ์ได้ คือ 44.6x63 เซน็ติเมตร 
 

เครือ่งพมิพ์ออฟเซต ขนาดตดั 11 
เหมาะกับงานประเภท ซองขาว 
ซองน�้าตาล เอกสารการประชุม 
ใบปลิว หัวจดหมาย หรืองาน
ชิ้นเล็กที่ใช้ขนาดกระดาษไม่เกิน 
A4 (ซองที่ขยายข้างไม่สามารถ
พิมพ์ได้)
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5. บริการเข้าเล่ม 
 เป็นการน�าส่ิงพิมพ์ที่พับเรียบร้อยแล้วมา
เก็บรวบรวมให้เป็นเล่ม โดยทั่วไปแบ่งการเข้าเล่ม
เป็นแบบปกแข็งและปกอ่อน วิธีการเข้าเล่มจะต้อง
ก�าหนดมาตั้งแต่การท�าดัมม่ี การเข้าเล่มมีหลาย
ประเภท มีความเหมาะสมแตกต่างกัน เช่น

 การเย็บแบบมุงหลังคา หรือแบบเย็บอก 
เป็นการเข้าเล่มเยบ็ด้วยลวด 2 จุด พร้อมกันทั้งปก
และเนื้อในบริเวณกลางเล่ม เหมาะส�าหรับสิ่งพิมพ ์
ประเภทหนังสือที่มีความหนาไม่เกิน 100 หน้า 
(ขนาดกระดาษไม่เกิน 80 แกรม) เป็นการเข้าเล่ม
ที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
 การเย็บเล่มติดสัน เป็นการเย็บสันด้วยลวด 
ห่างจากสันประมาณ 3-5 มิลลิเมตร แล้วน�าปก
มาหุ้มและผนึกด้านสันด้วยกระดาษกาวเพื่อปิดสัน 
และปิดรอยลวดทั้งสองจุด เป็นการเข้าเล่มที่มี
ความแข็งแรง แต่หนังสือไม่สามารถเปิดได้กว้าง
เต็มที่เพราะมีลวดเย็บกินเนื้อที่อยู่ เหมาะส�าหรับ 
สิง่พมิพ์ประเภทหนงัสอืท่ีมคีวามหนาไม่เกนิ 105 แผ่น 
หรือไม่เกิน 1.5 เซ็นติเมตร 
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 การไสสนัทากาว เป็นการเข้าเล่มโดยใช้เคร่ืองเข้าเล่มกรดีสันออก 
แล้วเลื่อยให้เป็นร่องเพื่อให้กาวเข้าไปยึดระหว่างเนื้อในแล้วใช้ปกหุ้มผนึก
ด้วยกาว การเข้าเล่มแบบนีค้ล้ายกบัการเยบ็สนั แต่แทนทีจ่ะเยบ็ด้วยลวด 
ก็น�ามาทาด้วยกาว เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและสวยงาม สันปกเรียบ 
เหมาะส�าหรับส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือ ที่มีความหนาไม่เกิน 350 หน้า 
หรือมีความหนาของสันปกไม่เกิน 4 เซ็นติเมตร
 การเจาะรเูยบ็ด้วยเชอืก เป็นวธีิทีเ่หมาะสมกบัหนงัสอืทีม่คีวามหนามาก 
เครื่องเย็บลวดไม่สามารถเย็บได้ วิธีนี้มีข้อดี คือ หนังสือแข็งแรงไม่หลุด 
แต่ไม่สามารถเปิดออกได้เต็มที ่เพราะต้องเสยีพืน้ทีบ่รเิวณใกล้สนัมากกว่าปกติ 
ใช้ในกรณีที่ต้นฉบับมีความหนาเกิน 1 นิ้ว
 การเย็บมุม เป็นการเย็บเอกสารที่มีจ�านวนหน้าไม่มากแล้วแต ่
ความเหมาะสม ส่วนมากประมาณ 2-3 หน้า 

18ธันวาคม 2558
December 2015

เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

18ธันวาคม 2558
December 2015

เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

18ธันวาคม 2558
December 2015

เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์
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Black
4. กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
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กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
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ก่อนการพิมพ์ 
(Prepress)

หลังการพิมพ์ 
(Post Press)

การพิมพ์ 
(Press)

1

2

3
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กระบวนการรับงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานประเภทเร่งด่วน

รับบันทึก/ใบบริการ/
ต้นฉบับ/ไฟล์งาน/อื่นๆ

 ลงทะเบียนรับงานพิมพ์

 ทบทวนรายละเอียด
การด�าเนินการผลิต

ตรวจสอบต้นฉบับ
/ไฟล์งานเบื้องต้น

หากไม่ถูกต้อง
แจ้งเจ้าของงาน

ถูกต้อง
ส่งเอกสารสั่งงาน
ไปยังกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รับบันทึก/ใบบริการ/
ต้นฉบับ/ไฟล์งาน/อื่นๆ

 ทบทวนรายละเอียด
การด�าเนินการผลิต

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของต้นฉบับและจัดท�าล�าดับ

ความส�าคัญของงาน

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป

หากไม่ถูกต้อง
แจ้งเจ้าของงาน

กรณีถูกต้อง
ลงทะเบียนรับงานพิมพ์

เสนอผู้อ�านวยการส�านัก
พิจารณาสั่งการ

ส่งเอกสารสั่งงานพร้อม
สิ่งที่แนบมาด้วยไปยัง
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
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   กลุ่มงานบริหารทั่วไปส�านักการพิมพ์ มีหน้าที่ 
รบังานผลติสือ่สิง่พิมพ์จากผู้ขอใช้บริการและด�าเนนิการ 
ตรวจสอบต้นฉบับเบือ้งต้น ก่อนทีจ่ะเสนอผูบ้งัคับบญัชา
ตามล�าดับช้ัน งานพิมพ์ท่ีผลิตแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 
ดังนี้
 1. งานประเภทเร่งด่วน
 - งานถ่ายเอกสารใช้ประกอบการประชุม
คณะต่างๆงานอัดส�าเนาเช่นหนังสือนัดประชุมร่าง
พระราชบัญญัติเอกสารประกอบการสัมมนา ฯลฯ
ควรเตรียมต้นฉบับและเขียนใบขอใช้บริการส่งงานที่
กลุ่มงานบริหารทั่วไปณอาคารรัฐสภา 2 ชั้นใต้ดิน

 - งานประเภทเร่งด่วนพมิพ์เลเซอร์สี สามารถขอใช้บริการได้ทัง้ 2 อาคาร 
โดยน�าต้นฉบับพร้อมไฟล์งานและใบขอใช้บรกิารหรือบนัทกึขอความอนเุคราะห์ 
อนุมัติจัดพิมพ์มาส่งที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปส�านักการพิมพ์

สี่สี

ออฟเซต

ออฟเซต

แกไขครั้งที่ 5 (1/11/59)

เผื่อเสีย  ปก..................................
..แผน

  เนื้อใน...............................แผน

กระบวนการรับงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. กระบวนการก่อนการพิมพ์ (Prepress)
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2. การรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
 เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตมากกว่า 1 สัปดาห์ มีทั้งงาน
เลเซอร์สีและงานรูปเล่มผู้ขอใช้บริการควรตรวจสอบต้นฉบับที่เป็นรูปเล่มและ
ไฟล์งานให้ตรงกันก่อนจะส่งให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปส�านักการพิมพ์ดังนี้
 1. ต้นฉบับที่ต้องอัดส�าเนาหรือถ่ายเอกสารควรตรวจสอบความ
เรยีบร้อยของตัวต้นฉบับเพราะทางส�านกัการพิมพ์จะน�าต้นฉบับทีเ่ป็นกระดาษ 
ไปอัดส�าเนาหรือถ่ายเอกสารได้เลยโดยไม่ต้องใช้ไฟล์งาน
 2. ต้นฉบับกระดาษไม่ควรใช้กระดาษรีไซเคิลเพราะเมื่อเข้าขั้นตอน
การผลิตอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
 3. หากมีต้นฉบับที่เป็นตารางแนวนอนให้ใส่ในกระดาษแนวต้ังและ
หันหัวตารางไว้ทางซ้ายเสมอและให้ใส่เลขหน้าตรงกลางหัวกระดาษด้านบน
หรือด้านล่างเหมือนต้นฉบับที่ไม่เป็นตาราง
 4. หน้าที่ต้องการเป็นภาพสีให้พับมุมกระดาษไว้เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบต้นฉบับเบื้องต้นก่อนส่งพิมพ์
 5. รายงานของคณะกรรมาธกิารฯ ควรตรวจสอบส�าเนาบนัทกึข้อความ 
ที่กราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าได้ท�าการออกเลขและใส่วันที่
และลายเซ็นให้เรียบร้อยก่อน ส่งพิมพ์เพื่อป้องกันการตีกลับไปแก้ไข
 6. รายงานการพิจารณาศึกษาต่าง ๆ หากมีสารจากประธาน 
คณะกรรมาธกิารควรตรวจสอบลายเซน็ต์ของประธานให้เรยีบร้อยก่อนส่งพมิพ์
 7. หากมีการออกแบบปกและจัดพิมพ์ผู้ขอใช้บริการควรน�าใบขอใช ้
บริการมาขอความอนุเคราะห์ออกแบบปกไว้ก่อนล่วงหน้าเพ่ือจะได้ย่นระยะ 
เวลาในการจัดพิมพ์
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หมายเหตุ
 - หากผู้ขอใช้บริการต้องการลดหรือเพิ่มจ�านวนการผลิต หากมีเป็น
บันทึกขอความอนุเคราะห์มา ให้น�าบันทึกนั้นไปให้ผู้มีอ�านาจเซ็นต์ก�ากับ
 - หากมีการเล่ือนวันรับงานผู้ขอใช้บริการต้องน�าใบขอใช้บริการท่ี 
มลีายเซน็ต์ผูม้อี�านาจสัง่การ (ผอ.ส�านกัหรอืผบ.กลุม่งานแล้วแต่กรณ)ี พร้อมเขยีน 
แจ้งความจ�านงในใบบริการและน�ามาย่ืนที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปเพ่ือท�าการ
ขยายเวลาออกไป
 - กรณี ต้นฉบับเป็นรูปเล่มและมีการจัดท�าบันทึกขออนุมัติจัดพิมพ์ส่ง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะต้องน�าบันทึกตัวจริงพร้อมต้นฉบับ
และไฟล์งาน มาส่งให้กับส�านักการพิมพ์
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ตัวอย่างใบบริการ

สี่สี

ออฟเซต

ออฟเซต

แกไขครั้งที่ 5 (1/11/59)

เผื่อเสีย  
ปก....................................แผน

 
 

เนื้อใน...............................แผน

สี่สี

ออฟเซต

ออฟเซต

แกไขครั้งที่ 5 (1/11/59)

เผื่อเสีย  ปก....................................แผน  เนื้อใน...............................แผน
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ช่องทางใหม่ในการให้บริการจัดพิมพ์แผนผังที่นั่ง 

 ส�านักการพิมพ์มีการปฏิบัติ 2 สถานที่ คือ ตึกสุขประพฤติ ชั้น 19 
และอาคารรัฐสภา 2 ช้ันใต้ดิน ผู้ขอใช้บริการสามารถยื่นใบขอใช้บริการ
ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปทั้งสองตึก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ 
ให้บริการ สามารถขอรับใบขอใช้บริการได้ทั้งสองตึก หรือ ดาวน์โหลด 
ใบบรกิารได้ทีร่ะบบ Intranet ส�านักการพมิพ์ 
 ปัจจบุนัส�านกัการพมิพ์น�า  ระบบ Vcloud  มาใช้ในการส่งไฟล์งานต้นฉบบั 
งานพมิพ์ ทั้งนี้เจ้าของงานสามารถใชร้ะบบ Vcloud ในการส่งไฟล์ต้นฉบับ 
ได้อีกทางหนึ่ง ผู้ขอใช้บริการสามารถส่งไฟล์ในระบบ Vcloud ได้ที่  
http://vcloud.senate.go.th/ 
 มขีัน้ตอนง่าย ๆ คอื ใส่ช่ือพร้อมรหสัผูข้อใช้บรกิาร (ช่ือและรหัสเดยีว
กับการเข้าระบบส�านกังาน) log in เข้าระบบ Vcloud ท�าการ upload ไฟล์งาน  
จากนัน้ Shared ส่งมายงั กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป ตามรายชือ่ ดงันี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารสุขประพฤติ ชั้น 19 โทร. 02-831-9419
ส่งผ่านระบบ Vcloud ในชื่อ รัศมี ทองประศรี หรือ จุฑามาศ ศุภนารถ  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทางอาคารรัฐสภา 2  โทร. 02-244-1561
ส่งผ่านระบบ Vcloud ในชื่อ นงลักษณ์ ประมาพันธ์
***เมือ่ส่งไฟล์ในระบบ Vcloud เรยีบร้อยแล้วกรณุาโทรแจ้งกลุม่งานบรหิารทัว่ไป 
ตามสถานที ่ๆ ตดิต่อขอใช้บรกิาร***
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กระบวนการ
การประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามระบบบริหารคุณภาพ

รับบันทึก/ใบขอใช้บริการ
ลงทะเบียนรับ

เสนอผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
สั่งการ

วิเคราะห์
ประมาณการค่าใช้จ่าย

วัสดุการพิมพ์

ท�าบันทึกเสนอ
เลขาฯ/ที่ปรึกษา

ผอ.ส�านัก ผ่าน ผบ.กลุ่มงาน

ส่งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

เก็บข้อมูลเข้าแฟ้ม
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กระบวนการ
การประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามระบบบริหารคุณภาพ

 กระบวนการการประมาณค่าใช้จ่าย กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ ์
และคลังส่ิงพิมพ์จะเป็นผู ้รับผิดชอบด�าเนินการ โดยเร่ิมจากเจ้าพนักงาน 
บันทึกข้อมูลรับบันทึก/ใบขอใช้บริการ พร้อมต้นฉบับงาน ลงทะเบียนรับ 
และเสนอผูบ้งัคบับญัชาสัง่การ ส่งเรือ่งมายงัเจ้าพนกังานธุรการเพ่ือวิเคราะห ์
รายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษ เพลท หมึกพิมพ์ วิธีการจัดพิมพ์ จากนั้น 
เจ้าพนักงานธรุการด�าเนนิการประมาณค่าใช้จ่ายวสัดุการพมิพ์ ท�าบนัทกึเสนอ 
เลขาธกิารฯ/ทีป่รึกษาฯ ผูอ้�านวยการส�านักการพมิพ์ผ่านผูบ้งัคบับัญชากลุม่งาน 
เพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติให้ผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ และส่งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้ม
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กระบวนการจัดหน้า
รายงานการประชุม

ตามระบบบริหารคุณภาพ

พิสูจน์อักษร
ความถูกต้อง

จัดท�าสารบัญ
จัดท�าหน้าปก

สแกน
และปรับแต่ง

เอกสารประกอบ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

แทรก
เอกสารประกอบ

เป็นรูปเล่ม

ท�าบันทึก
เสนอเลขาฯ
ผ่านรองเลขา

ลงนามเพื่อขออนุมัติ
จัดพิมพ์

ตรวจสอบต้นฉบับ
และไฟล์งาน

จัดเนื้อหาวรรคตอน
ให้ถูกต้อง
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กระบวนการจัดหน้ารายงานการประชุม
ตามระบบบริหารคุณภาพ

 กระบวนการจัดหน้ารายงานการประชมุ เป็นการผลติต้นฉบบัก่อนน�าไป 
ผลติจรงิ เริม่ต้นจากเจ้าหน้าทีธ่รุการกลุม่งานบรรณาธิการฯรับต้นฉบบัพร้อมไฟล์ 
ข้อมลูและบนัทกึข้อความขอให้จดัท�ารายงานฯ จากกลุม่งานบริหารทัว่ไป ท�าการ 
ลงทะเบยีนรบังาน(ทะเบียนรับ-ส่งงาน FR-บก-001 ) และส่งต่อให้เจ้าหน้าที ่
บันทึกข้อมูลรับต้นฉบับตรวจสอบต้นฉบับและไฟล์งานและด�าเนินจัดหน้า 
เนือ้หา จดัวรรคตอนให้ถกูต้องและแก้ไขข้อความตามคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข 
ในกรณีข้อมูลในไฟล์งานหรอืส�าเนาขาดหายไป ให้ติดต่อขอรับต้นฉบบัทีข่าดหาย 
จากส�านักรายงานการประชุมฯ ปัจจุบันจัดในรูปเล่มขนาดเอสี่ เมื่อด�าเนินการ 
จัดหน้าเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้กับวิทยากรพิสูจน์อักษรความถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด�าเนินการสแกนและปรับแต่งเอกสารประกอบ น�ามา 
แทรกกับเน้ือหาเป็นรปูเล่ม จัดท�าสารบญัและตัวอย่างปกเป็นรูปเล่มครบสมบรูณ์ 
และส่งวทิยากรตรวจพสูิจน์อกัษรความถกูต้องทัง้หมด เมือ่ได้ต้นฉบบัทีส่มบรูณ์ 
ไม่มีการแก้ไขแล้ว วิทยากรจัดท�าบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาโดยผ่าน 
รองเลขาธกิารวฒุสิภาเพือ่ลงนามอนมุติัจดัพิมพ์ จากนัน้จงึน�าต้นฉบบัส่งไปยงั 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปพร้อมใบบริการเพื่อส่งด�าเนินการจัดพิมพ์ต่อไป
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กระบวนการ
ออกแบบสำิ่งพิมพ์

ตามระบบบริหารคุณภาพ

ท�าดัมมี่
ส่งเพลทแยกสี

ตรวจความถูกต้อง
ปรู๊ฟดิจิทัล

ตรวจความถูกต้อง
ปรู๊ฟเพลท

พิมพ์เลเซอร์สี ส่งกระบวนการ
ถัดไป

ส่งเจ้าของงาน
ตรวจสอบเลือกแบบ

ก�ากับ
ลายมือชื่อก่อนผลิต

วิทยากร
ตรวจพิสูจน์อักษร
ความถูกต้อง

ตรวจสอบต้นฉบับ
ไฟล์งาน/ใบบริการ
รายละเอียดงาน

แยกประเภทงาน 
เพื่อวางแผน
การออกแบบ

ออกแบบ
ตามประเภทงาน
- จัดรูปเล่ม
- ออกแบบทั่วไป
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 การออกแบบสิง่พิมพ์ (Graphic Design) 
ด�าเนินการโดยกลุ่มงานบรรณาธิการและ 
เทคโนโลยีการพิมพ์ เริ่มจากช่างศิลป์รับใบ 
ขอใช้บรกิารพร้อมทัง้ข้อมูล/ไฟล์งานต้นฉบบั 
จากธรุการของกลุ่มงานทีท่�าการลงทะเบยีนรบั 
เรยีบร้อยแล้ว มาท�าการตรวจสอบความถกูต้อง 
ของต้นฉบบั ไฟล์งาน รายละเอยีดงานท�าการ 
แยกประเภทงานเพื่อวางแผนการออกแบบ  
เช่น งานจัดรูปเล่ม งานออกแบบ โปสเตอร์  
ออกแบบปก แผ่นพับ ไวนิล เนื่องจากงานแต่ละประเภทมีหลักการออกแบบ 
การจดัรปูแบบ การวางหน้า การใช้รปูแบบหนังสือ ส ีภาพประกอบทีแ่ตกต่างกนั 
เมือ่ด�าเนนิการออกแบบเรยีบร้อยแล้ว จะส่งให้วทิยากรพิสจูน์อกัษรตรวจสอบ 
ความถูกต้อง จากน้ันช่างศลิป์จะติดต่อประสานงานกบัเจ้าของงานเพ่ือตรวจสอบ 
และเลือกแบบผ่านช่องทาง E-Mail, Line, Facebook หรือพิมพ์เป็นตัวอย่าง 
ให้เจ้าของงาน เมือ่เจ้าของงานเลอืกแบบและเซ็นก�ากบังานออกแบบหรือตอบกลบั 

การออกแบบสำิ่งพิมพ์ 
(Graphic Design) 
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เป็นหลักฐานยืนยันในรูปแบบต้นฉบับก่อนการผลิต กรณงีานพมิพ์เลเซอร์สี  
ช่างศิลป์ด�าเนินการสั่งพิมพ์ตามจ�านวนขอใช้บริการ กรณีเป็นงานส่งแยกส ี
ท�าเพลทแม่พมิพ์ ช่างศลิป์ด�าเนนิการท�าดัมมีเ่ลย์ตัวอย่างการลงหน้ายกพร้อมส่ง 
ไฟล์งานอาร์ตเวิร์คและค�าสั่งอื่น ๆ เช่น การก�าหนดฟิล์มยูวีเฉพาะจุด ฟิล์ม 
ตสีนัร่องปกไปยงัโรงพมิพ์ภายนอก  เพือ่ท�าการแยกสที�าเพลทแม่พมิพ์ หรอืฟิล์ม 
ยูวีเฉพาะจุด ฟิล์มตีสันร่องปก โดยเขียนใบส่งท�าเพลท (FR-บก-003) 
ให้กลุ่มงานบริการพัสดุส่ิงพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ จากนั้นร้านจะส่งดิจิทัลปรู๊ฟ 
กลับมายังช่างศิลป์เพื่อตรวจสอบและวิทยากรตรวจพิสูจน์อักษรความถูกต้อง
ก่อนท�าเพลทแม่พิมพ์จริง ช่างศิลป์และวิทยากรตรวจปรู๊ฟเพลทอีกครั้ง 
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การเตรียมต้นฉบับ
  ต้นฉบับหนังสือที่ดีก่อนที่จะน�าไปสู่กระบวนการออกแบบ จัดหน้า 
อาร์ตเวร์ิด ควรที่จะเป็นต้นฉบับที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและภาพประกอบ  
ท�าการตรวจสอบแล้ว และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวก 
ในการที่จะน�าไปออกแบบจัดหน้าต่อไป ซ่ึงการเตรียมต้นฉบับจะแยกออก 
เป็นส่วนของเนื้อใน และภาพประกอบ

  ต้นฉบับส่วนของเนื้อหา ส่วนใหญ่เป็นข้อความทั้งหมด ซึ่งเจ้าของงาน 
ต้องเตรียมต้นฉบับ ในรูปแบบของโปรแกรมไฟล์ Microsoft Word และ 
pdf จึงต้องท�าการแบ่งไฟล์ต้นฉบับ เพื่อช่วยให้นักออกแบบเข้าใจในการเรียง
ล�าดับของต้นฉบับง่ายขึ้น จึงควรแบ่งไฟล์ต้นฉบับออกเป็นส่วน ๆ เช่น 
  1. ส่วนของค�าน�าหรือส่วนหน้า 
  2. ส่วนของเนื้อหา 
  3. ส่วนของภาคผนวกหรือบรรณานุกรม 
  และท�าการต้ังช่ือไฟล์โดยใส่ตวัเลขก�ากบัไว้ ในส่วนของต้นฉบบัทีมี่เนือ้ใน 
หรอืเนือ้หามากให้แยกเป็น Folder แบ่งออกเป็นบท
  * กรณีเป็นไฟล์ pdf สามารถรวมเป็นไฟล์เดียวได้
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การตรวจแก้ไข
ต้นฉบับสำื่อสำิ่งพิมพ์ 

ตามระบบบริหารคุณภาพ

ส่งส่วนที่ตรวจแก้ไข
กลับไปยัง
ช่างศิลป์/

เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล

ช่างศิลป์/
จนท. บันทึกข้อมูล
แก้ไขและส่งกลับ

ให้วิทยากร
รอบที่ 1

เขียนสัญลักษณ์
ตรงจุดที่มี
การแก้ไข

วิทยากร
ตรวจสอบตามจุด

ที่แก้ไขและ
ตรวจสอบภาพรวม
(แก้ไขจนต้นฉบับ

สมบูรณ์)

วิทยากรรับต้นฉบับ
อาร์ตเวิร์ค

หรือต้นฉบับรายงาน
การประชุม

พิสูจน์อักษร
ตวามถูกต้อง

ตรวจภาพรวม
เลขหน้า/คอลัมน์/
ขนาดตัวอักษร

อื่น ๆ
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การตรวจแก้ไขต้นฉบับสำื่อสำิ่งพิมพ์ 
ตามระบบบริหารคุณภาพ

 การตรวจแก้ไขต้นฉบับสือ่ส่ิงพมิพ์ (Rewrite) เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของวิทยากรกลุ่มงานบรรณาธิการฯ ก่อนเป็นต้นฉบบัทีส่มบรูณ์ส่งต่อไปพมิพ์ 
หรือแยกสีท�าเพลทเป็นส่วนส�าคัญในขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แยกออกเป็น 
สองส่วนคอื การตรวจแก้ไขต้นฉบบัรายงานการประชมุของส�านกังานเลขาธกิาร 
วฒุสิภา ซึง่จดัท�าโดยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล และการตรวจแก้ไขต้นฉบบัอาร์ตเวร์ิค
งานออกแบบทัง้หนงัสือเล่มและงานออกแบบทัว่ไปทัง้หมดจากช่างศลิป์   
 การตรวจแก้ไขต้นฉบับอาร์ตเวิร์คงานออกแบบหรือต้นฉบับรายงาน 
การประชุม เริ่มด�าเนินการเมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจัดรูปเล่มหรือช่างศิลป ์
ท�าการออกแบบหรอืจดัรปูเล่มเรยีบร้อยแล้วจะส่งมายงัวทิยากรเพือ่ท�าการตรวจ 
แก้ไขต้นฉบบังานออกแบบ โดยการเร่ิมตรวจพิสจูน์อกัษรความถกูต้องและตรวจ 
ภาพรวมของงานออกแบบ เช่น ตวัสะกด เลขหน้า ขนาดตัวหนงัสอื ภาพประกอบ 
การวางคอลัมน์ บน  ล่าง ซ้าย ขวา และอื่น ๆ  พร้อมทัง้เขยีนสญัลกัษณ์ลงบน 
ต้นฉบับนัน้เพ่ือส่งกลบัให้ด�าเนินการแก้ไข เมือ่เจ้าหน้าทีบั่นทึกข้อมูล ช่างศลิป์ 
แก้ไขแล้ว จะส่งให้วิทยากรตรวจแก้ไขต้นฉบับอกีคร้ังหรือจนกว่าจะถกูต้องสมบรูณ์ 
กรณีงานส่งแยกสีท�าเพลทวิทยากรต้องท�าการตรวจแก้ไขดิจิทัลปรู๊ฟและ 
ปรูฟ๊เพลทจากช่างศลิป์อกีครัง้ 
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กระบวนการจัดซื้อ
ตามระบบบริหารคุณภาพ

ขออนุมตัิจัดซื้อ
ตามระเบียบ

ตรวจรับงาน
ส่งมอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

จัดท�าประวัติและ
ประเมินผู้ส่งมอบ
จากภายนอก

ลงทะเบียนควบคุม
การรับ/จ่าย

วัสดุ

จดัท�าบันทึก
ขออนุมัติจัดซื้อ

สืบราคา/รวบรวม
ใบเสนอราคา
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กระบวนการจัดซื้อ
ตามระบบบริหารคุณภาพ

 กระบวนการจดัซือ้ กลุ่มงานบริการพสัดฯุ เป็นผูรั้บผดิชอบในการด�าเนนิการ 
โดยแบ่งการด�าเนินการ เป็น ๒ ส่วน 
 ๑. กลุ่มงานภายในส�านักการพิมพ์ ด�าเนินการจัดท�าบันทึกแจ้งความ
ประสงค์ขอจัดซื้อวัสดุการพิมพ์ 
 ๒. ค�านวณจากจ�านวนวัสดุคงเหลือ เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ
 เจ้าพนกังานพสัดตุรวจสอบงบประมาณประจ�าปี พร้อมทัง้จดัท�าบนัทกึ 
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการพิมพ์ เจ้าพนักงานพัสดุสืบราคาวัสดุ/รวบรวม 
ใบเสนอราคาจากบริษัท โดยคัดเลือกจากบัญชีผู ้ส่งมอบภายนอก จากนั้น 
เจ้าพนักงานพัสดุจัดท�ารายงานและบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ เสนอผู้มีอ�านาจ 
การลงนามอนุมัติ เมื่อผู้ส่งมอบจากภายนอกส่งมอบงาน คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุท�าการตรวจรับวัสดุ พร้อมจัดท�าประวัติ/ประเมินผู้ส่งมอบ 
จากภายนอก จากน้ันเจ้าพนักงานพัสดุลงทะเบียนควบคุมการรับ/จ่ายวัสดุ 
และส่งมอบวัสดุให้แก่หน่วยงานผู้เบิกต่อไป 
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กระบวนการจัดจ้าง
ตามระบบบริหารคุณภาพ

ขออนุมตัิจัดจ้าง
ตามระเบียบ

ตรวจรับงาน
ส่งมอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

จัดท�าประวัติและ
ประเมินผู้ส่งมอบ
จากภายนอก

รับบันทึก
ประมาณการ
ที่ได้รับอนุมัติ/
ใบส่งงาน

คัดเลือกผู้ส่งมอบ
จากภายนอก
เสนอราคา

สืบราคา/รวบรวม
ใบเสนอราคา
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กระบวนการจัดจ้าง
ตามระบบบริหารคุณภาพ

 กระบวนการจัดจ้าง กลุ่มงาน 
บรกิารพสัดฯุ เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 
โดยเริ่มจากรับบันทึกประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รบัอนมุตัฯิ ตรวจสอบเงนิ 
งบประมาณคงเหลือ พร้อมทัง้ใบส่งเพลท 
ใบส่งงานจากกลุม่งานบรรณาธกิารฯ และ 
กลุ ่มงานการพิมพ์เจ ้าพนักงานพัสดุ  
ติดต ่อบริษัทผู ้ส ่งมอบจากภายนอก  
โดยคัดเลือกจากบัญชีผู้ส่งมอบจากภายนอกที่ยอมรับแล้ว เข้ามารับงานจ้าง 
พร้อมจดัท�าใบเสนอราคา จากนั้นเจ้าพนักงานพัสดุจัดท�ารายงานและบันทึก 
ขออนุมัติจัดจ้างค�าสั่ง ใบสั่งจ้าง โดยด�าเนินการตามระเบียบที่ก�าหนด  
เสนอผู้มีอ�านาจลงนามอนุมัติ เม่ือผู้ส่งมอบจากภายนอกส่งมอบงานแจ้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดทุ�าการตรวจรบั จากนัน้ส่งมอบงานไปยงักลุ่มงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง  พร้อมจดัท�าประวตั/ิประเมนิผู้ส่งมอบจากภายนอกและเกบ็ข้อมลู
เข้าแฟ้ม
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กระบวนการผลิต
ด้วยระบบพิมพ์เลเซอร์สำี
อัดสำ�เนา ถ่ายเอกสำาร

ซ้อนรวมเล่ม
เข้าเล่ม

ไสกาว เยบ็เล่มตดิสัน 
เยบ็มมุ เยบ็ข้าง
เยบ็มงุหลงัคา

ตดัเจียนรปูเล่ม
มดั ห่อ

ส่งมอบ
กลุม่งานพสัดุ

ด�าเนินการ
พิมพ์ออฟเซต

1-4 สี

ตรวจสอบ
ต้นฉบับ
ใบสั่งงาน

วางแผน
การท�างาน

เตรียม
วัสดุการพิมพ์

ตัดเจียนงานพิมพ์
ผ่าเรียง พบัยก ตดัปก

พบักระดาษ
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2. กระบวนการพิมพ์ (Press)

 กระบวนการพิมพ์ของส�านกัการพมิพ์ เมือ่รบัใบบรกิารจากทางกลุม่งาน 
บริหารทั่วไป ท�าการลงบันทึก รับต้นฉบับ เพลท ปรู๊ฟ เรียบร้อยแล้ว ธุรการ
ของกลุ่มงานจะแยกลักษณะการจัดพิมพ์ คือ 
 
 ระบบการอัดส�าเนา ถ่ายเอกสาร พิมพ์เลเซอร์สี เมื่อเจ้าหน้าที ่
รับใบงานพร้อมกับต้นฉบับ ท�าการตรวจสอบต้นฉบับและใบสั่งงานภายใน 
กลุ่มงาน เพื่อวางแผนการท�างาน หากเป็นงานเร่งด่วน เจ้าของงานสามารถ
รอรับ ณ จุดปฏิบัติงาน หากเป็นงานทั่วไปเมื่ออัดส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือ
พิมพ์เลเซอร์สีเรียบร้อยแล้วจะส่งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องคือ ส่วนของงาน
ตัดเจียนงานพิมพ์ ผ่าเรียง งานพับยก ตัดปก ส่วนของงานเรียงกระดาษ  
พับกระดาษ พับยก ซ้อนรวมเล่ม และส่งไปเข้าเล่ม เช่น ไสกาว เย็บเล่มติดสัน  
เย็บมุม เย็บข้าง เย็บมุงหลังคา เมื่อเข้าเล่มเรียบร้อยแล้วจะส่งเล่มไป 
ตัดเจียนเล่มและมัดห่อ และรอท�าการส่งมอบงานจากกลุ่มงานพัสดุไปยัง 
เจ้าของงานต่อไป
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กระบวนการ
ผลิตด้วยระบบ
 พิมพ์ออฟเซต

ซ้อนรวมเล่ม
เข้าเล่ม

ไสกาว เยบ็เล่มตดิสัน 
เยบ็มมุ เยบ็ข้าง
เยบ็มงุหลงัคา

ตดัเจียนรปูเล่ม
มดั ห่อ

ส่งมอบ
กลุม่งานพสัดุ

ด�าเนินการ
พิมพ์ออฟเซต

1-4 สี

จัดจ้างภายนอก
เทคนิคพิเศษ

เช่น เคลือบ UV
ปั้มเค ผ่านพัสดุ

ตรวจสอบ
จ�านวนเพลท
และปรู๊ฟ

วางแผน
การท�างาน

เตรียม
วัสดุการพิมพ์

ตัดเจียนงานพิมพ์
ผ่าเรียง พบัยก ตดัปก

พับกระดาษ
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 ระบบการพมิพ์ออฟเซต หลังจากช่างพมิพ์ได้รบัใบงานและเพลทสต่ีาง  ๆ 
มาแล้ว จะท�าการตรวจสอบจ�านวนเพลทและปรู๊ฟ เพ่ือท�าการวางแผนการ 
ท�างานการเตรียมพิมพ์เป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบส�าหรับพิมพ์ เช่น  
กระดาษตามที่ก�าหนดมา หมึกที่ใช้พิมพ์ รวมทั้งการก�าหนดค่าต่าง ๆ 
ส�าหรบัเครือ่งพมิพ์ และด�าเนนิการพิมพ์เป็นขัน้ตอนการพิมพ์โดยในขัน้ตอนนี ้
จะเป็นการพิมพ์ ด้วยข้ันตอนการยิงสีลงไปบนกระดาษทีละสีตามเพลท
ทีเ่ตรยีมไว้ โดยพมิพ์ทับกนัไปทลีะสีจนครบเป็นงานสีสี่ตามต้นฉบบัทีก่�าหนดไว้  
ในขัน้ตอนนีจ้ะมีเรือ่งท่ีต้องค�านงึถึงอยูเ่พยีงเรือ่งเดยีว คือ การควบคมุคณุภาพ
ผลงานให้ออกมาตรงกับปรู๊ฟมากที่สุด
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ชนิดกระดาษที่สำ�นักการพิมพ์ใช้ในการผลิตสำิ่งพิมพ์
 1. กระดาษอาร์ดการ์ด 230 แกรม ขนาด 31x43 น้ิว เป็นกระดาษ 
ทีม่คีวามหนา เคลอืบด้วยสารเคมที�าให้เรียบ มัน สามารถรับหมกึได้ด ีเหมาะส�าหรับ 
ใช้ผลติปกหนงัสอื ใบประกาศนยีบตัร หรืองานต่าง ๆ ท่ีต้องการความหนา เช่น 
ปกจลุนติ ิปกรายงานการประชมุ ปกรายงานการพิจารณาศกึษาท่ีมีเน้ือความหนา
 2. กระดาษอาร์ตด้าน (กระดาษนิวเอจ) อาร์ตด้าน 157 แกรม ขนาด  
25x36 น้ิว เป็นกระดาษท่ีมีความหนา เคลือบด้วยสารเคมี ท�าให้มีความเรียบ 
สามารถรับหมกึได้ดี เหมาะส�าหรบัใช้ผลติปกหนังสือ ประเภทปกรายงานการพิจารณา
ศกึษาของกรรมาธกิารต่าง ๆ ปกกฎหมาย 
 3. กระดาษอาร์ตด้าน (กระดาษนิวเอจ) อาร์ตด้าน 115 แกรม ขนาด  
25x36 นิ้ว เป็นกระดาษท่ีมีความบาง เคลือบด้วยสารเคมี ท�าให้มีความเรียบ 
สามารถรบัหมกึได้ด ีเหมาะส�าหรบัใช้ผลติเน้ือในหนังสือ
 4. กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว 24x35 นิ้ว และ 
35x24 นิ้ว เป็นกระดาษเนื้อเรียบสีขาว นิยมใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือพิมพ์ส่ีสี  
แต่ไม่สวยเท่ากระดาษอาร์ต ไม่มกีารเคลือบ เหมาะส�าหรับผลิตเน้ือในหนังสือ 
 5. กระดาษการ์ด 150 แกรม ขนาด 31x43 น้ิว 
เป็นกระดาษเนือ้เรียบเหมาะส�าหรับใบประกาศนียบตัร 
 6. กระดาษปอนด์ 80 แกรม A4 ขนาด 
8.3x11.7 นิว้ หรอื 210x297 มลิลเิมตร เป็นกระดาษ 
เนือ้เรยีบสขีาว นยิมใช้พมิพ์งานสเีดยีว หรือพิมพ์ส่ีสี  
ด้วยระบบถ่ายเอกสาร อัดส�าเนา พิมพ์เลเซอร์ส ี
เหมาะส�าหรับผลิตเนือ้ในหนงัสือ ถ่ายเอกสาร อัดส�าเนา 
 7. กระดาษพเิศษ เป็นกระดาษทีใ่ช้เฉพาะกจิ 
สัง่มาเพือ่งานนัน้ ๆ โดยเฉพาะ
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ตัวอย่างขนาดกระดาษทั่วไป
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กระบวนการหลังการพิมพ์
ตามระบบบริหารคุณภาพ

เจ้าหน้าที่
รับงานพิมพ์
งานอัดส�าเนา

ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว

ตัดเจียนงานพิมพ์
ผ่าเรียง งานพับยก 

ตัดปก

เรียงกระดาษ
พับกระดาษ

พับยก

ซ้อนรวมเล่ม

ส่งกลุ่มงานพัสดุ
รอส่งมอบ
เจ้าของงาน

เข้าเล่ม
ไสกาว เยบ็เล่มตดิสนั 

เยบ็มมุ เยบ็ข้าง
เยบ็มงุหลงัคา

จัดจ้างภายนอก
เทคนิคพิเศษ

เช่น เคลือบ UV
ปั้มเค กลุ่มงานพัสดุ
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3. กระบวนการหลังการพิมพ์ (Post Press)

กระบวนการหลังการพิมพ์มีกระบวนการดังนี้คือ

• การตกแต่งผวิชิ้นงาน (Surface Decoration)
   งานพิมพ์บางประเภทต้องการการเคลือบผิวเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ  กัน 
เช่น ป้องกันการขีดข่วน ป้องกันความชื้น ต้องการความสวยงาม เป็นต้น 
ส่วนนีเ้จ้าหน้าทีพ่สัด ุกลุม่งานรกิารพสัดจุะเป็นผู้ส่งไปยังร้านภายนอกในการท�า
เทคนิคพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ตามใบบริการ และน�ากลับมาส่งยังกลุ่มงาน 
การพิมพ์เพื่อด�าเนินการขั้นตอนต่อไป

• การท�ารปูเล่ม (Book Making)
 เป็นขัน้ตอนเจ้าหน้าทีร่บังานพมิพ์  
งานอัดส�าเนาที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
มาตัดเจียนงานพิมพ์ ผ่าเรียง พับยก  
ตดัปก เรยีงกระดาษ พบักระดาษ พบัยก 
ซ้อนรวมเล่ม ไสกาว เย็บเล่มติดสัน 
เย็บมุม เย็บข้าง เย็บมุงหลังคา

• การบรรจุหบีห่อ (Packing) และจัดส่ง (Delivery) 
 เมื่อผลิตงานเรียบร้อยส�าเร็จตามใบบริการแล้ว จะท�าการตรวจสอบ
ชิ้นงาน แล้วบรรจุหีบห่อ หรือมัดรวม และส่งไปยังกลุ่มงานพัสดุเพื่อด�าเนิน
การจัดส่งให้กับผู้ขอใช้บริการต่อไป
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 เทคนคิพเิศษเป็นขัน้ตอนหลังการพมิพ์ ซึง่ส�านกัการพมิพ์มกีารให้บรกิาร 
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของรปูแบบงาน
 เคลอืบ UV เป็นการเคลือบผวิกระดาษด้วยน�า้ยาเงาและท�าให้แห้งด้วยแสงยวูี 
ให้ความเงาสงูกว่าแบบวานชิ
 เคลอืบ PVC เงา เป็นการเคลอืบผวิกระดาษด้วยฟิล์มพวีซีีทีม่ผีวิมนัวาวให้
ความเรียบและเงาสูง และเงากว่าการเคลือบ UV แต่ก็มีต้นทุนสูงกว่า
 เคลือบ PVC ด้าน เป็นการเคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวด้าน
คล้ายผวิของกระจกฝ้า
 เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) เป็นการเคลือบเงาเฉพาะบางบริเวณ 
เช่นตัวอักษรส�าคญั หรอืภาพทีต้่องการเน้น โดยมีการเคลือบส่วนอ่ืน ๆ  เป็น PVC ด้าน 
 ป๊ัมไดคตั (Die cutting) เป็นการตดักระดาษให้ขาดตามรปูทรงทีน่กัออกแบบ 
ก�าหนดมา
 ป๊ัมนูน (Embossing) เป็นการกดกระดาษให้นูนขึน้ตามรปูทรงทีนั่กออกแบบ 
ก�าหนดมา
 ป๊ัมลึก (Debossing) ตรงข้ามกบัป๊ัมนูนคอื ป๊ัมให้จมลงไปมากกว่าพ้ืนผวิปกติ
 ป๊ัมฟอยล์เงนิ/ทอง (Foil/Hot Stamping) เป็นการรดีกระดาษฟอยล์เงิน, 
ทองหรือลายอืน่ ๆ ลงบนกระดาษมกัจะใช้เน้นส่วนส�าคญั เช่น กรณท่ีีต้องการตวัอกัษร 
สทีอง หรอืต้องการขอบทองบนปกเป็นต้น

เทคนิคพิเศษที่สำ�นักการพิมพ์ให้บริการ
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การเข้าเล่มหนังสำือ (Binding)

18ธันวาคม 2558
December 2015

เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์
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กระบวนการตรวจสำอบ
และสำ่งมอบสำื่อสำิ่งพิมพ์
และสำ�รวจความพึงพอใจ
ตามระบบบริหารคุณภาพ

ติดต่อ
เจ้าของงาน
รับสื่อสิ่งพิมพ์

ส่งมอบงานพิมพ์ 
และส�ารวจ

ความพึงพอใจ

น�าผลส�ารวจ
ความพึงพอใจ
มาวิเคราะห์

รับใบส่งมอบงาน
และงานที่ผลิตเสร็จ

ตรวจสอบงานพิมพ์
ที่ผลิตเสร็จ



105

กระบวนการตรวจสำอบและสำ่งมอบสำื่อสำิ่งพิมพ์
และสำ�รวจความพึงพอใจตามระบบบริหารคุณภาพ

 กระบวนการตรวจสอบและส่งมอบสือ่สิง่พิมพ์และส�ารวจความพึงพอใจ
ตามระบบบริหารคุณภาพ เป็นกระบวนการที่กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์ฯ  
เป็นผู้รบัผดิชอบ โดยเร่ิมจากรบัใบส่งมอบงานและงานท่ีผลติเสรจ็จากกลุม่งาน 
การพมิพ์หรอืกลุม่งานบรรณาธกิารฯ จากนัน้เจ้าพนักงานธุรการท�าการตรวจสอบ 
งานที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อถูกต้องตรงตามใบขอใช้บริการติดต่อ 
เจ้าของงานเพื่อรับสื่อสิ่งพิมพ์  ส่งมอบงานฯ ให้ผู้ขอใช้บริการ  พร้อมทั้งส�ารวจ 
ความพงึพอใจ จากนัน้ เจ้าพนกังานธุรการจดัท�าผลสรุปส�ารวจความพึงพอใจฯ 
เป็นรายเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา และท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 
สรุปภาพรวมเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านความพึงพอใจ
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับระบบบริหารคุณภาพ

การให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
5. 
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ตัวอย่าง
แบบฟอร์ม
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สี่สี

ออฟเซต

ออฟเซต

แกไขครั้งที่ 5 (1/11/59)

เผื่อเสีย  ปก....................................แผน

  เนื้อใน...............................แผนสำ�น
ักกา

รพิม
พ์ ตัวอย่าง

แบบฟอร์ม
ใบขอใช้บริการ
FR-บท-001
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(FR-บก-001)  
ทะเบียนรับ-สำ่งงานกลุ่มงานบรรณาธิการฯ

สำ�นัก
การพ

ิมพ์
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ใบงาน
(FR-บก-002)

(ด้านหลัง)

สำ�น
ักกา

รพิม
พ์
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ใบสำ่งมอบงาน
(FR-บก-002)
(ด้านหน้า)

สำ�น
ักกา

รพิม
พ์



113

ปกลักษณะงาน

ไฟลงาน

เพลท

เนื้อใน อื่นๆ ........................................................เอกสารเผยแพร

จำนวนหนาทั้งหมด................................................................................................ หนา

รูปแบบเลย

เลขที่ artwork ..................................................................................................................

ชื่องาน ..................................................................................................................................
วันสงงาน.............................................. วันกำหนดรับงาน .........................................

4 สี  จำนวน ....................ชุด/แผน 3 สี จำนวน.................... ชุด/แผน
เพลทรวม จำนวน.................... แผน
ฟลม จำนวน.................... แผน

2 สี  จำนวน ....................ชุด/แผน

8 หนายก       16 หนายก       32 หนายก   อื่นๆ.................................

PSD

แกไขครั้งที่ 4
(24/4/60)

1 สี  จำนวน ....................ชุด/แผน

ชองทางสงไฟลงาน      FTP      Mial       ไฟล link (wetransfer) อื่นๆ............................

  

สงบริษัท .................................................................... เวลาสง .......................................................................... 

ผูสงดำเนินงาน.....................................................
ผูรับงาน ..............................................................
ตำแหนง ..............................................................

กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ

028319471-2

กลุมงานบริการพัสดุฯ

o วางเดี่ยว  o วางคู o หัวชนหัว  o ทายชนทาย

A3 A4 A5 A6 อื่นๆ ..................................................

ใบสำ่งเพลท
(FR-บก-003)

สำ�น
ักกา

รพิม
พ์
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การตรวจเช็คเครื่องมือ

เริ่มการตรวจสอบ

แก�ไ�ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ �06/02/60� 

ตรวจเช็ครายเดือน
FR บก-004

กลุ�มงานบรร�าธิการ�ล�เ���น�ล��การ�ิม��
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การตรวจสอบ Mac และ Pc 

��่��อ����
รุ�น��������������

com Pc  001
วรรณยุทธ ไวยวุฒิ

��่��อ�����
รุ�น��������������

com Pc  002
ชรินทร� แพนไธสง

��่��อ��������
รุ�น����������

com Pc  003
�ิริมนัส สารพัฒน�

��่��อ�����
รุ�น��������������

com Pc  004
ป�ทมา  สุดจันทร�

��่��อ�����������
รุ�น���

com Mac   005
สุมัทนา คลังแสง

��่��อ�����������
รุ�น���������

com Mac   006
ชมพูนุช ลาภเกิด

��่��อ�������
รุ�น����������

com pc   007
ชมพูนุช ลาภเกิด

��่��อ�����������
รุ�น���������

com Mac  008
อวิรุทธิ์ สนพราย

��่��อ�����
รุ�น��������������

com Pc  009
�ักดิ์พันธุ� เกิดแก�น

��่��อ�����
รุ�น��������������

com Pc  010
เจนจิรา เพ็งส�ม

��่��อ�������
รุ�น����������

com Pc  011
ยิ่งลักษณ�  ชั้วเอ�

��่��อ�����
รุ�น��������������

com Pc  012
กัญญ�วรา  แ��เจีย

��่��อ����
รุ�น��������������

com Pc  013
�ริยา คล�ายบุญนาค

��่��อ�����������
รุ�น�������������������

com Mac  014

��่��อ��������
รุ�น����������

com Pc  015
ธีระยุทธ�  นิยมทรัพย�

รุ�น/ยี่ห�อ
อุปกรณ�คอมพิวเตอร�ลำดับ

ผู�ครอบครอง

Microsoft 
Offif ice Adobe โปรแกรมปริ้น

สแกน

โปรแ
กรม

สแก
น

โปรแ
กรม

ปริ้นMon
itor

Cpu Key
boa

rd
Mou

se
Ups Mic

roso
ft

Wo
rd

Mic
roso

ft
Exc

el

Ado
be

Pho
tosh

op
Ado

be
Illus

trato
r

Ado
be

InDe
sing

n

Mic
roso

ft
Pow

er P
oint

��่��อ�������
รุ�น�������������

com Pc  016
อนัญญา  คชกฤษ

��่��อ����
รุ�น��������������

com Pc  017
นพรัตน� เสนบุญ

��่��อ�������
รุ�น�������������

com Pc  018
ส�วนกลาง ต�อ สแกน

��่��อ�������
รุ�น�������������

com Pc  019
สุมัทนา คลังแสง

Soft
war

e
Soft

war
e

Soft
war

e
Soft

war
e

..........................................

........../.........../............
ผู�รับผิดชอบ�นการตรวจเช็ค

หมายเหตุ

..........................................

........../.........../............
ผบ.กลุ�มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ�

การตรวจสอบเครื่องปริ้น
ลำดับที่ Test ปริ้น
Printer  001

Ricoh Af ificic SPC 830 DN

Printer  002
Ricoh Af ificic SPC 830 DN

Printer  003
Ricoh Af ificic SPC 831 DN

Printer  004
Ricoh Af ificic SPC 831 DN

Printer  005
Fuji Docuprint 240A

Printer  006
Fuji Docuprint 340A

Printer  007
Oki B720

Printer  008
canon Pro9000 Mark

Printer  009
canon Pro9000 Mark

การตรวจสอบเครื่องสแกน
ลำดับที่ ปกติ ไม�ปกติ ทดสอบ

สแกน

Scanner  001
ชมพูนุช ลาภเกิด

ยี่ห�อ Canon DR-2580C รุ�น M 18083

Scanner  002
�ักดิ์พันธุ� เกิดแก�น

ยี่ห�อ �P รุ�น �P-5530

Scanner  003
ยี่ห�อ �P รุ�น � 3010

Scanner  004
ส�วนกลาง/ผบ.กลุ�ม

ยี่ห�อ �P รุ�น N8420

ปกติ
ผิดปกติ

ไม�มี�นเครื่อง

ใบตรวจเช็ค
เครื่องมือ
(FR-บก-004)

สำ�น
ักกา

รพิม
พ์



115

ใบรับ-สำ่ง งานพิมพ์ 
(FR-บท-002)

สำ�น
ักกา

รพิม
พ์

ใบรับ – ส่งงานพิมพ ์
ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 

ลําดับ
ที่ 

เลขท่ี 
ชื่องาน เอกสารที่ส่ง ผู้ส่ง วัน/เวลาส่ง ผู้รับ วัน/เวลารับ 

รับงานพิมพ์ 
หมายเหตุ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  
 

วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.บรรณาฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ 
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   

 วันที่ 
เวลา 

 วันที่ 
เวลา 

ก.การพิมพ์ 

   

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
  ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.พัสดุฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.บรรณาฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ 
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   

 วันที่ 
เวลา 

 วันที่ 
เวลา 

ก.การพิมพ์ 

   

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.พัสดุฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.บรรณาฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ 
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   

 วันที่ 
เวลา 

 วันที่ 
เวลา 

ก.การพิมพ์ 

   

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.พัสดุฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.บรรณาฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ 
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   

 วันที่ 
เวลา 

 วันที่ 
เวลา 

ก.การพิมพ์ 

   

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.พัสดุฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.บรรณาฯ 

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ 
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   

 วันที่ 
เวลา 

 วันที่ 
เวลา 

ก.การพิมพ์ 

   

 บันทัก        ใบบริการ       ต้นฉบับ       ดัมมี่ วันที่  วันที่  
 ไฟล์งาน       ประมาณการ  คชจ           อ่ืน ๆ   เวลา เวลา 

ก.พัสดุฯ 

                   FR-บท-๐๐๒ แก้ไขคร้ังที่ ๐ วันที ่๐๑/๑๐/๕๗ 
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สำ�น
ักกา

รพิม
พ์

ใบประวัติและประเมินผู้สำ่งมอบจากภายนอก 
(FR-พสำ-003)

ชื่อผูสงมอบจากภายนอก...................................................................................รหัส ................................................. บุคคลที่ติดตอได ..........................................................................

ที่อยู / ประเทศ .............................................................................................................................................................................. เงื่อนไขการซื้อขาย / การจาง............................................................

โทรศัพท ......................................................................................................................................................................................... โทรสาร ( FAX ) ............................................................................

เลขที่ วันที่ออก เลขที่

ใบสั่งซื้อ /

ใบสั่งจาง

การแบงเกรดของผูสงมอบจากภายนอก จัดทําโดย ........................................................... ( ......../......./.......)

เกรด       A          สําหรับคะแนน               90 - 100         ดีมาก                  ( ................................................................................)

เกรด       B          สําหรับคะแนน               76 - 89           ดี ตําแหนง ..............................................................................

เกรด       C          สําหรับคะแนน               60 - 75          พอใชไดควรปรับปรุง อนุมัติโดย ........................................................... ( ......../......./.......)

เกรด       D          สําหรับคะแนนนอยกวา    60                 ไมผาน             ( ...............................................................................)

 CAR ( CORRECTIVE ACTION REQUEST) ขอใหดําเนินการปฏิบัติการแกไขและปองกันไมใหเกิดซ้ํา ตําแหนง ......................................................................................

                FR-พส-003 แกไขครั้งที่ 4 วันที่ 20/04/60

เลขที่ใบสง

สินคา

การสงมอบ การจัดการเอกสาร

กําหนดสง หีบหอวันที่สงจริง

สํานักการพิมพ

กลุมงานบริการพัสดุสิ่งพิมพและคลังสิ่งพิมพ
ประวัติและการประเมินผูสงมอบจากภายนอก

ลําดับ รายการสินคา

คะแนน

คุณภาพสินคา / บริการที่ไดรับ

คะแนนคะแนน ผาน ไมผาน

เกรดที่ได ผูบันทึก

ผล

คะแนนรวม
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ใบขอรับสำิ่งพิมพ์ 
(FR-พสำ-012)

 
แบบขอรับสิ่งพิมพ์ 

       ส ำนักกำรพิมพ์  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
วันที.่................ เดือน ................................ พ.ศ. .............. 

ชื่อ – สกุล .......................................................................................................... ต ำแหน่ง .................................................................................... 
กลุ่มงำน  ...............................................................................................................  ส ำนัก  ................................................................................... 

ได้รับสิ่งพิมพ์  เรื่อง  …………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

ประเภทงำน   รูปเล่ม   เลเซอร์สี    Copy File    E-mail   อัดส ำเนำ   ออฟเซต   อื่นๆ................................... 
จ ำนวน  ..........................................  เล่ม/ชุด/แผ่น/ซอง/ฉบับ/อื่นๆ..........................    เรียบร้อยแล้ว 
ลงชื่อ......................................................................... ผู้รับงำน        ลงชื่อ  ..............................................................  ผู้ส่งมอบงำน  
(..................................................................................)   (.........................................................................................) 

กรุณำกรอกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบตัิงำนทีท่่ำนไดร้ับมำกนอ้ยเพยีงใดโปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องทีต่รงกับควำมเหน็มำกที่สดุ 

ประเด็นค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น 
 
 
 

ดีมาก 

 
 
 
ดี 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 

น้อย 

 
 
 

ควรปรับปรุง 

1.  ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำร 

1.1  มีความคล่องตัว  ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

1.2  มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา      

1.3  ให้บริการด้วยความเสมอภาค กอ่น – หลัง      

2.  ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร 

2.1  ใหบ้ริการด้วยความสุภาพ ออ่นนอ้ม และเป็นกันเอง      

2.2  มีความเอาใจใส ่กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ      

3.  ควำมพึงพอใจด้ำนผลงำน 

3.1  ผลงานมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถว้น  สมบูรณ์      

3.2  ผลงานมีความสวยงาม ทันสมยั      

4.  ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมในกำรให้บริกำร      

   
  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร  ............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
ขอขอบคุณในความร่วมมอืกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจ 

  
                               FR – พส – 012  แก้ไขคร้ังที่ 4 

  วันที ่03/03/57 

ล ำดับ……………… 
เลขที่ทะเบียนรับ ................................. 

 
แบบขอรับสิ่งพิมพ์        ส ำนักกำรพิมพ์  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

วันที.่................ เดือน ................................ พ.ศ. .............. 

ชื่อ – สกุล .......................................................................................................... ต ำแหน่ง .................................................................................... 

กลุ่มงำน  ...............................................................................................................  ส ำนัก  ................................................................................... 

ได้รับสิ่งพิมพ์  เรื่อง  …………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

ประเภทงำน   รูปเล่ม   เลเซอร์สี    Copy File    E-mail   อัดส ำเนำ   ออฟเซต   อื่นๆ................................... 

จ ำนวน  ..........................................  เล่ม/ชุด/แผ่น/ซอง/ฉบับ/อื่นๆ..........................    เรียบร้อยแล้ว 
ลงชื่อ......................................................................... ผู้รับงำน        ลงชื่อ  ..............................................................  ผู้ส่งมอบงำน  

(..................................................................................)   (.........................................................................................) กรุณำกรอกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบตัิงำนทีท่่ำนไดร้ับมำกนอ้ยเพยีงใดโปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องทีต่รงกับควำมเหน็มำกที่สดุ ประเด็นค ำถำม ระดับควำมคิดเห็น  

 
 

ดีมาก 

 
 
 

ดี 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 

น้อย 

 
 
 
ควรปรับปรุง 

1.  ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำร 
1.1  มีความคล่องตัว  ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

1.2  มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา      

1.3  ให้บริการด้วยความเสมอภาค กอ่น – หลัง      
2.  ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร 

2.1  ใหบ้ริการด้วยความสุภาพ ออ่นนอ้ม และเป็นกันเอง      

2.2  มีความเอาใจใส ่กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ      
3.  ควำมพึงพอใจด้ำนผลงำน 

3.1  ผลงานมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถว้น  สมบูรณ์      

3.2  ผลงานมีความสวยงาม ทันสมยั      
4.  ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมในกำรให้บริกำร      

   
  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร  ............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. ขอขอบคุณในความร่วมมอืกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจ 
  

                               FR – พส – 012  แก้ไขคร้ังที่ 4   วันที ่03/03/57 

ล ำดับ……………… เลขที่ทะเบียนรับ ................................. 

สำ�น
ักกา

รพิม
พ์
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ใบการตรวจสำอบ
งานสำิ่งพิมพ์
ก่อนสำ่งมอบ
เจ้าของงาน

(FR-พสำ-011)

 
 

  การตรวจสอบงานสิ่งพิมพ์ก่อนส่งมอบเจ้าของงาน  
 
 

กลุ่มงาน ............................................................. ส านัก .......................................... 

เอกสารเรื่อง  ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 
 
 

รายการที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
 

1. จ ำนวนกำรผลิต     

2. คุณภำพกำรผลิต 
(ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของสิ่งพิมพ์) 

    

3. ก ำหนดเวลำ     

 
 

สิ่งพิมพ์ท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด .............................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 

รับงำนเอกสำรส่ิงพิมพ์ จ ำนวน  ………....…...  เล่ม/แผ่น/ชุด 
                           วันท่ี  …..….  เดือน  ……..………..  พ.ศ. ………… 

 
      

                                                                                                         
ลงชื่อ  ………………….…… ผู้รับงำน      ลงชื่อ  ………………..…… ผู้ส่งมอบงำน 
     (…………………………)        (…………………………) 
  
 
 
 

FR- พส – 011   แก้ไขคร้ังที ่ : 1 วนัที ่04/08/51 

สำ�น
ักกา

รพิม
พ์
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สำ�น
ักกา

รพิม
พ์

หน้าแรก
ใบงานกลุ่ม
งานการพิมพ์
(FR-กพ-008)
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สำ�น
ักกา

รพิม
พ์ด้านหลัง

ใบงานกลุ่ม
งานการพิมพ์
(FR-กพ-008)
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สำ�น
ักกา

รพิม
พ์

ใบบันทึกการตรวจสำอบ
คุณภาพการพิมพ์

(FR-กพ-011)
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สำ�น
ักกา

รพิม
พ์ใบแจ้งงาน

(FR-กพ-009)
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เลขท่ีรับ ....................
วนัท่ี............................ แบบฟอร์มการเกบ็รักษาตน้ฉบบั - การส่งคืน ตน้ฉบบัผลิตส่ือส่ิงพิมพ์                            กลุ่มงานบริการพสัดุส่ิงพิมพแ์ละคลงัส่ิงพิมพ ์ ส านกัการพิมพ์

 กรณีถูกตอ้ง หรือ ไดรั้บจากกลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป   ด าเนินการต่อไปส่วนของผู้ใช้บริการฯ
ช่ือ - นามสกุล................................................................. ต าแหน่ง ...........................................................กลุ่มงาน .........................................................ส านกั ........................................................โทร. ................................
เร่ือง ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ตน้ฉบบัจ านวน ..................หนา้ จดัพิมพ ์จ านวน .....................เล่มจดัพิมพด์ว้ยวิธี ............................................................ ขนาดรูปเล่ม ........................................เขา้รูปเล่มดว้ยวิธี ............................ เล่มเม่ือส านกัการพิมพด์ าเนินการจดัพิมพเ์สร็จเรียบร้อยแลว้                   ส่งคืนตน้ฉบบั/ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยคืนเจา้ของเร่ือง เจา้ของเร่ือง ไมข่อรับคืนตน้ฉบบั/อ่ืนๆ         ......................................................ลงช่ือผูรั้บคืน...........................................กลุ่มงาน ................................................ส านกั ....................................................โทร. .........................................................

 กรณีตน้ฉบบัส่ิงพิมพไ์มถู่กตอ้ง  ส่งคืนกลุ่มงานบริหารทัว่ไป    เน่ืองจาก       
             ตน้ฉบบัไมส่มบูรณ์ ด า/เอียง กั้นหนา้/กั้นหลงัไมเ่หมาะสม            อ่ืน ๆ...................................................................ส่งคืน  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  ส านกัการพิมพ ์เพ่ือติดต่อเจา้ของงานไปด าเนินการแกไ้ขในวนัท่ี ......................................เวลา ................... น.ลงช่ือผูรั้บคืน.................................

ต าแหน่ง ....................................... กลุ่มงานบริการพสัดุส่ิงพิมพฯ์
ผูส่้ง ................................................
วนั /เดือน / ปี ..................................

FR - พส- 013  คร้ังท่ี 0  24  เม.ย. 2560

แบบฟอร์ม
การเก็บรักษา
ต้นฉบับคืน
QP-พสำ-013
(FR-กพ-009)

เลขท่ีรับ ....................
วนัท่ี............................

 แบบฟอร์มการเก็บรักษาตน้ฉบบั - การส่งคืน ตน้ฉบบัผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
                            กลุ่มงานบริการพสัดุส่ิงพิมพแ์ละคลงัส่ิงพิมพ ์ ส านกัการพิมพ์

 กรณีถูกตอ้ง หรือ 
ไดรั้บจากกลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป   ด าเนินการต่อไป

ส่วนของผู้ใช้บริการฯ
ช่ือ - นามสกุล................................................................. ต าแหน่ง ...........................................................
กลุ่มงาน .........................................................ส านกั ........................................................โทร. ................................
เร่ือง ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ตน้ฉบบัจ านวน ..................หนา้ จดัพิมพ ์จ านวน .....................เล่ม
จดัพิมพด์ว้ยวิธี ............................................................ ขนาดรูปเล่ม ........................................
เขา้รูปเล่มดว้ยวิธี ............................ เล่ม
เม่ือส านกัการพิมพด์ าเนินการจดัพิมพเ์สร็จเรียบร้อยแลว้  
                 ส่งคืนตน้ฉบบั/ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยคืนเจา้ของเร่ือง เจา้ของเร่ือง ไม่ขอรับคืนตน้ฉบบั/อ่ืนๆ
         ......................................................
ลงช่ือผูรั้บคืน...........................................
กลุ่มงาน ................................................
ส านกั ....................................................
โทร. .........................................................

 กรณีตน้ฉบบัส่ิงพิมพไ์ม่ถูกตอ้ง  ส่งคืนกลุ่มงานบริหารทัว่ไป
    เน่ืองจาก       
             ตน้ฉบบัไม่สมบูรณ์ ด า/เอียง กั้นหนา้/กั้นหลงัไม่เหมาะสม
            อ่ืน ๆ...................................................................
ส่งคืน  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  ส านกัการพิมพ ์เพ่ือติดต่อเจา้ของงานไปด าเนินการแกไ้ข
ในวนัท่ี ......................................เวลา ................... น.
ลงช่ือผูรั้บคืน.................................
ต าแหน่ง ....................................... กลุ่มงานบริการพสัดุส่ิงพิมพฯ์

ผูส่้ง ................................................
วนั /เดือน / ปี ..................................

FR - พส- 013  คร้ังท่ี 0  24  เม.ย. 2560
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บรรณานุกรม

รุจิกาญจน์ คาร์โลน. (2560). ข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ  
 บริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015
ส�านักการพิมพ์. กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารงาน  
 คุณภาพ  ISO 9001: 2008 สู่ ISO 9001: 2015
ส�านักการพิมพ์. (2560). คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) QM-บร-001
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มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
ส�านักการพิมพ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 อารคารสุขประพฤติ ชั้น 19
 โทรศัพท์ 0 2831 9419 
 โทรสาร 0 2831 9480
 อาคารรัฐสภา 2 ชั้นใต้ดิน
 โทรศัพท์ 0 2244 1561 
 โทรสาร 0 2831 9480
กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์
 โทรศัพท์ 0 2831 9471-2   
กลุ่มงานการพิมพ์
 โทรศัพท์ 0 2244 1741-2
กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์
 โทรศัพท์ 0 2244 1735, 0 28139476 
 โทรสาร 0 2831 9480
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มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ให้มีความทันสมัย

ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ




