
 
 

ประกาศกรมวทิยาศาสตรบริการ 
เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2549 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 37  และมาตรา 38  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน 
และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2546  เร่ือง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  กรมวิทยาศาสตรบริการ
จึงออกประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมวทิยาศาสตรบริการ  เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของงาน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549” 
  ขอ 2  ใหยกเลิกประกาศกรมวิทยาศาสตรบริการ เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน   
พ.ศ. 2548 
  ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3  ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จของงานใหเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบทาย
ประกาศนี ้
 
      ประกาศ  ณ  วนัที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2549 
 

 
            (นายชยัวุฒ ิ เลาวเลิศ) 
       อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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เอกสารแนบทายประกาศกรมวิทยาศาสตรบริการ 
เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี   12   กรกฎาคม  พ.ศ. 2549 

 
 

 

รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาดําเนินการ
แลวเสร็จ 

  

1.  กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน  
1. บริการขอทําบัตรมีสิทธิ์ยืมเอกสารออกนอกหองสมุด 1  ช่ัวโมง 
2. บริการคนเรื่องทางวิชาการผานทางโทรศัพท โทรสารและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 1  วัน 
   

2.  กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 2 - 15 วัน  

1. บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI) 2 วัน 

2. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มภายในประเทศ (กรณีมีเอกสารในสํานักหอสมุดฯ)  1 วัน 

3. วิเคราะหทดสอบสารประกอบคลอรีน : ปริมาณสารฆาเชื้อประเภทคลอรีน (Available 
chlorine)  

8 วัน 

4. วิเคราะหทดสอบหิน, ทราย : คลอไรด  ซัลเฟต 8 วัน 

5. วิเคราะหทดสอบน้ําในสระวายน้ํา : ความขุน (Turbidity) 8 วัน 

6. วิเคราะหทดสอบอาหาร : ไอโอดีน 8 วัน 

7. ทดสอบของเหลวและของแข็ง : ความหนาแนน/ความถวงจําเพาะ 9 วัน 

8. วิเคราะหทดสอบแผนอะลูมิเนียมสําหรับทําปายทะเบียนรถ : Al, Si,  Fe, Mn, Cu, Zn 10 วัน 

9. วิเคราะหทดสอบเครื่องดื่ม : น้ําตาลกลูโคส ซูโครสและฟรุกโทส 10 วัน 

10. วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑเงิน : ปริมาณเงิน 10 วัน 

11. วิเคราะหทดสอบสารปนเปอนในอาหาร : Pb, Cu, Fe, As 10 วัน 

12. วิเคราะหทดสอบน้ํามันหลอล่ืน : คาความหนืด ดัชนีความหนืด คาทีบีเอ็น (ASTM D2896) 
จุดวาบไฟ (ASTM D92) และปริมาณน้ํา 

11 วัน 

13. วิเคราะหทดสอบอาหารสัตว : โปรตีน ไขมัน เถา กาก ความชื้น/น้ํา คารโบไฮเดรต และคา
พลังงานความรอน 

11 วัน 

14. วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑยาง : ความแข็ง, ความตานแรงดัน, ความยืดเมื่อขาด, ความทน
แรงฉีก, ความหนาแนน 

11 วัน 

15. สอบเทียบตะแกรงทดสอบ : วัดมิติชองตะแกรง 11 วัน 

16. วิเคราะหทดสอบแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง  ตาม มอก. 950-2533 11 วัน 

17. วิเคราะหทดสอบปุยเคมีขึ้นทะเบียน : ไนโตรเจนทั้งหมด  ฟอสเฟตที่เปนประโยชน  
โพแทชที่ละลายในน้ํา  ความชื้น  ความเปนกรด-ดาง  (pH) 

11 วัน 

18. วิเคราะหทดสอบน้ํา : ปริมาณ Se 15 วัน 

3.  กระบวนงานที่ใชเวลามากกวา  15  วัน  
1. วิเคราะหทดสอบดาง (NaOH) : ปริมาณปรอท 16 วัน 

2. วิเคราะหทดสอบกระเบื้องเคลือบบุผนังภายใน 16 วัน 

3. สอบเทียบเครื่องวัดความแข็ง 16 วัน 
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รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาดําเนินการ
แลวเสร็จ 

4. สอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ : เครื่องทดสอบความตานแรงดึง 16 วัน 

5. สอบเทียบเครื่องช่ัง 17 วัน 

6. วิเคราะหทดสอบโพลีเมอร : คาความหนืด  pH  ความหนาแนนเชิงปริมาตร 17 วัน 

7. วิเคราะหทดสอบยางมะตอย ตาม มอก. 479-2526 17 วัน 

8. ทดสอบเข็มทดสอบยางมะตอย: วัดมิติเข็มทดสอบยางมะตอย 17 วัน 

9. วิเคราะหทดสอบฟลมพลาสติก : อัตราการซึมผานกาซออกซิเจน 18 วัน 

10. วิเคราะหทดสอบโลหะปนเปอนในอาหาร : Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Se 20 วัน 

11. สอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ : เครื่องทดสอบความตานแรงฉีกขาด 22 วัน 

12. สอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ : เครื่องทดสอบความตานแรงดันทะลุ 22 วัน 

13. วิเคราะหทดสอบแอนทราไซต : Density, Uniformity, Effective size การผานแรงตาง ๆ 22 วัน 

14. วิเคราะหทดสอบกระดาษพิมพและเขียน ตาม มอก. 287-2533 22 วัน 

15. ทดสอบเหล็ก : tensile strength, yield strength, elongation 22 วัน 

16. วิเคราะหทดสอบน้ําผึ้ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2543) 23 วัน 

17. วิเคราะหทดสอบน้ําเสีย : BOD, COD, SS, TDS, pH 24 วัน 

18. สอบเทียบเครื่องมือวัดความยาวและมิติ 26 วัน 

19. สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ 26 วัน 

20. วิเคราะหทดสอบอากาศ : ปริมาณฝุน 27 วัน 

21. วิเคราะหทดสอบน้ําดื่ม และน้ําใช (ตาม มอก. 257-2521) 32 วัน 

22. วิเคราะหทดสอบกากอุตสาหกรรม : โลหะหนัก 32 วัน 

23. สอบเทียบน้ําหนัก (load cell) 32 วัน 

24. วิเคราะหทดสอบอาหารกระปองที่มีความเปนกรด : จุลินทรียทั้งหมด, โคลิฟอรม, ยีสตและ
รา จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

37 วัน 

25. วิเคราะหทดสอบนมและผลิตภัณฑนม 47 วัน 

26. การขอรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตาม  ISO/IEC 17025 153 วัน(1) 

27. การขอเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญดานการทดสอบ/สอบเทียบ 45 วัน(2) 

 รวม       47     กระบวนงาน  

 

หมายเหตุ 1.     ระยะเวลาดําเนินการที่แจงนี้ ไมรวมวันรอคิว  กรณีที่มีตัวอยางจํานวนมาก 

2. วัน หมายถึง  วันทําการ 
3.  (1)  ระยะเวลาไมรวมการดําเนินงานในสวนของหองปฏิบัติการที่ยื่นคําขอการรับรองฯ 

4. (2)   ระยะเวลาเริ่มจากเปดกิจกรรม-ปดกิจกรรม สามารถใหบริการหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรม 30 หอง 
(ไมรวมระยะเวลาที่หองปฏิบัติการอางอิงและหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมดําเนินการทดสอบ/สอบเทียบ) 


