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การลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําป พ.ศ. 2548 
 

ความปนมา  คณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อ19 พฤษภาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30-50   
ผลการดําเนินงาน กรมวิทยาศาสตรบริการเปนหนวยราชการมีหนาที่ใหบริการแกประชาชนในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใหบริการวิเคราะหทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร  
ใหบริการสารสนเทศทาง ว และ ท  รวมทัง้ใหบริการจดัโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ  ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดปรับปรุงการใหบริการโดยลดระยะเวลาการใหบริการลงในรายการตาง  ๆ  ดังนี้ 
ลําดับ ระยะเวลาทีดํ่าเนินการ 

ที่ 
ชื่อกระบวนงาน 

เดิม ใหม 
1 บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI) 3 วัน 1 วัน 
2 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มภายในประเทศ  (กรณีมีเอกสารใน

สํานักหอสมุดฯ) 
3 วัน 1 วัน 

3 วิเคราะหทดสอบแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลงิ  
ตาม มอก. 950-2547 

17 วัน 11 วัน 

4 วิเคราะหทดสอบปุยเคมีขึ้นทะเบียน : ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟตที่
เปนประโยชน โพแทชที่ละลายในน้ํา ความชื้น ความเปนกรด-ดาง 

17 วัน 11 วัน 

5 วิเคราะหทดสอบน้ําในสระวายน้ํา : ความขุน (Turbidity) 14 วัน 10 วัน 
6 วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑเงิน : ปริมาณเงิน 16 วัน 10 วัน 
7 วิเคราะหทดสอบเครื่องด่ืม : นํ้าตาลกลูโคส ซูโครส ฟรุกโทส 16 วัน 10 วัน 
8 วิเคราะหทดสอบโลหะปนเปอนในอาหาร: Cd, Hg, Zn 18 วัน 12 วัน 
9 วิเคราะหทดสอบอาหาร : ไอโอดีน 14 วัน 8 วัน 
10 ทดสอบของเหลวและของแข็ง : ความหนาแนน/ความถวงจําเพาะ 15 วัน 9 วัน 
11 วิเคราะหทดสอบกระเบื้องเคลือบบุผนังภายใน 22 วัน 16 วัน 
12 สอบเทียบเครือ่งวัดความแข็ง 22 วัน 16 วัน 
13 สอบเทียบเครือ่งทดสอบกระดาษ : เครื่องทดสอบความตานแรงดึง 22 วัน 16 วัน 
14 การขอเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญดานการทดสอบ/30 

หองปฏิบัติการ 
90 วัน 45 วัน 

 

หมายเหตุ  1. เวลาที่กําหนดนี้ ไมรวมระยะเวลาทีต่องรอคิวในกรณทีี่ตวัอยางสงมาทดสอบ/สอบเทียบ
เปนจํานวนมาก 

2.ใหบริการตัง้แต 8.30-16.30 น. (ไมหยุดพักกลางวัน) 
2. สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม  ณ จุดใหบริการ  (ฝายสารบรรณ  ชั้น 1 อาคารกรมวิทยาศาสตร

บริการ) หรือ โทรศัพท 0 2201 7064  เวลา 8.30 – 16.30 น. 
3. สามารถ download แบบฟอรมขอรับบริการ ไดจาก เว็บไซต  :  www.dss.go.th 
4. หากรายการดังกลาวใชเวลามากกวาที่กําหนด โดยไมแจงสาเหตุ  โปรดแจง 0 2201 7064 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 
1. การยื่นตัวอยางเพื่อวิเคราะหทดสอบ หรือสอบเทียบ 

 
 
 

(ชวงยื่นคาํขอ) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ระยะเวลารอคอย) 
 

 

 

 

 

 
 
 
สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ :  2  ขั้นตอน   2 จุดบริการ  รวมระยะเวลา  30 นาที 

2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยืน่คําขอดวย)  :  10  ขั้นตอน  8-16 วันทําการ 
3.*ถายื่น ณ โครงการ: ช้ัน 3 โครงการฟสิกส, ช้ัน 4 โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ, ช้ัน 5 โครงการเคมี) 

ผูรับบริการสามารถยื่นแบบคํารองพรอมตัวอยางได  
ณ.โครงการหรือ ณ ฝายสารบรรณ 

เจาหนาทีโครงการ: 
-รับแบบคํารองและตัวอยาง 
-ใหรหัสตัวอยาง 
-คํานวณคาธรรมเนียมแจง
ผูรับบริการ 

เจาหนาทีสารบรรณ : 
- รับแบบคํารองและตัวอยาง 
- ใหหมายเลขปฏิบัติการ 
- คํานวณคาธรรมเนียมแจง

ผูรับบริการ 

ยื่น ณ ฝายสารบรรณ ยื่น ณ โครงการ* 

ผูรับบริการ : 
- จายเงินคาธรรมเนียมที่ชองรับเงิน

ฝายคลัง 
- รับใบเสร็จรับเงิน 

ฝายคลัง: 
- สงแบบคํารองพรอมสําเนาใบเสร็จ

ไปฝายสารบรรณ 

ฝายสารบรรณ: 
- ใหหมายเลขปฏิบัติการ(กรณียื่น ณ 

โครงการ) 
- สงแบบคํารองพรอมสําเนาใบเสร็จ

ไปโครงการ 

เจาหนาทีโครงการ: 
- รับแบบคํารองพรอมสําเนาใบเสร็จ 
-  จัดทําใบจายงาน 
- สงใบจายงานพรอมตัวอยางไปยัง

หองปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร: 
- ดําเนินการวิเคราะหทดสอบ/สอบ

เทียบ 
- -รางรายงานผล 

ฝายสารบรรณ: 
- พิมพรายงานผล 

นักวิทยาศาสตรตรวจสอบ ลงนาม: 
หัวหนากลุมตรวจสอบ ลงนาม 
ผูอํานวยการตรวจสอบ ลงนาม 

ฝายสารบรรณลงเลขหนังสือออก
และแจงผูรับบริการ/สงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนใหผูรับบริการ 

2-10 วัน 

½ - 1 วัน  

½ วัน  

10 นาที 

20 นาที 20 นาที 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 
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บริการติดตามสารสนเทศทันสมยัเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ :  3  ขั้นตอน   1 จุดบริการ  รวมระยะเวลา  2  ช่ัวโมง  45  นาที 

2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยืน่คําขอดวย)  :  7  ขั้นตอน  6 ช่ัวโมง  (1 วันทําการ) 
 

(ชวงยื่นคาํขอ) 

(ระยะเวลารอคอย) 

 

ผูรับบริการ 

 

 ผูรับบริการ : 
 ปรึกษาเพื่อวิเคราะหหัวเรื่อง/คําคน/แหลงขอมูล 
 กรอกแบบขอรับบริการ 

15 นาที 

นักวิทยาศาสตร : 
 รับแบบขอรับบริการ 
 สรุปขอบขายความตองการ/กําหนดตําแหนงขอมูล/หัวเรื่อง/คําคน 
 ประเมินจํานวนเอกสารและ  คาบริการตอป 

2 ½ ช่ัวโมง 

ผูรับบริการจายคาบริการตอป 

1  ช่ัวโมง 

2 ช่ัวโมง 

นักวิทยาศาสตรตรวจสอบความถูกตอง 

เจาหนาที่ : 
 ติดตามเอกสาร 
 ถายสําเนา 
 ตรวจสอบความถูกตอง 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

นักวิทยาศาสตร : 
รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน 
กําหนดแหลงขอมูล/หัวเรื่อง/คําคนในการติดตามเอกสาร 

ฝายสารบรรณ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 
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บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มภายในประเทศ (กรณมีีเอกสารในสํานกัหอสมดุฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 1.  ชวงยื่นคําขอ :  1  ขั้นตอน   1  จุดบริการ  รวมระยะเวลา  -  นาที 
2.  ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยืน่คําขอดวย)  :  8  ขั้นตอน  3 ช่ัวโมง 

 ผูรับบริการสงคํารองผานชองทางตาง ๆ 

เจาหนาที่ : 
รับคํารอง        ลงเลขรับ      สงผูดําเนินการ 

บรรณารักษ/นักวิทยาศาสตร : 
ตรวจสอบขอมูลดวยเครื่องมือชวยคนวารสาร 
จัดทําสําเนาเอกสาร  
จัดเตรียมเอกสาร 

หัวหนากลุมตรวจสอบความถูกตอง 

เจาหนาที่จัดสงเอกสาร 

ผูรับบริการ 

สงทางโทรสาร 

(ชวงยื่นคาํขอ) 

30 นาที 

1 ช่ัวโมง 

25 นาที 

5 นาที 

(ระยะเวลารอคอย) 

สงทางไปรษณีย 

ฝายบริหารทั่วไป 

เจาหนาที่พิมพหนังสือ และเสนอลงนาม 

ผอ. ลงนาม 

ผูรับบริการ 

ฝายสารบรรณ 

1 ช่ัวโมง 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
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การเขารวมกจิกรรมทดสอบความชํานาญดานการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ :  3  ขั้นตอน   1 จุดบริการ  รวมระยะเวลา  5  ช่ัวโมง ตอ 1 หองปฏิบัติการ 

2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยืน่คําขอดวย)  :  13  ขั้นตอน  45  วันทําการ 
 

 

(ชวงยื่นคาํขอ) 

(ระยะเวลารอคอย) 

 

 

ผูรับบริการ สมัครเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ 

3 ช่ัวโมง/lab. 
 ตรวจสอบใบสมัคร 
 คัดเลือกหองปฏิบัติการ 
 สงแบบยืนยันพรอมรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม 

2  ช่ัวโมง/lab. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม 

1 วัน/ 30  lab. 

7 วัน/ 30 lab. 

แจกจายตัวอยางแกหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมฯ 

ประเมินผลทางสถิติเพื่อตรวจสอบความเปนเนื้อเดียวกัน 
และความเสถียรของตัวอยาง 

หองปฏิบัติการที่เขารวมฯ ดําเนินการทดสอบและรายงานผลฯ 

 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ จัดเตรียมตัวอยางพรอมบรรจ ุ
 สุมตัวอยางสงหองปฏิบัติการอางอิง 

จัดทํา Interim report และ Final report 

ไมผาน 

หองปฏิบัติการอางอิงทําการทดสอบตัวอยางและรายงานผลฯ 
เวลามาตรฐานของ
หองปฏิบัติการอางอิง 

ผาน 

รวบรวมผลการทดสอบ และประเมินผลทางสถิติ 

5 วัน/ 30  lab. 

6 วัน/ 30  lab. 

คณะที่ปรึกษาพิจารณา 
ไมผาน 

ผาน 

ผูอํานวยการลงนาม 

หองปฏิบัติการฯ รับ report 

แจกจาย Interim report และ Final report แกหองปฏิบัติการที่เขารวมฯ 

3 วัน/ 30  lab. 

1 วัน/ 30  lab. 

4 ช่ัวโมง/ 30  lab. 

เวลาดําเนินการของ 
แตละหองปฏิบัติการฯ 
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3. ประโยชนท่ีไดรับ 

3.1 ผูรับบริการไดรับบริการที่รวดเร็วขึ้น 

4. หนวยงานรบัผิดชอบ/โทร.  

4.1 สํานักหอสมุดและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ/0 2201 7456 

4.2 สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ/ 0 2201/7333 

4.3 โครงการฟสิกสและวิศวกรรม/0 2201 7025 

4.4 โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ/ 0 2201 7024 

4.5 โครงการเคมี/0 2201 7349 

4.6 สํานักงานเลขานุการกรม/ 0 2201 7064 

4.7 กลุมพัฒนาระบบบริหาร/ 02201 7498 

 


