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- แก้ไขข้อความในข้อ 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 
3.10 และ 3.11 

- เพิ8มข้อความในข้อ 3.12, 3.13 และ 3.14 
- เพิ8มกระบวนการการขึ<นทะเบียนเครื8องมือวัดใหม่ และ 

กระบวนการสอบเทยีบเครื8องมือวัด 
- ตัดกระบวนการ 4.3 ใน Rev.0 ออก 
- แก้ไขข้อความในข้อ 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.จ, 5.1.5, 

5.1.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 
5.4.3, 5.6.1, 5.6.2 และ 5.6.3 

- เพิ8มข้อความในข้อ 5.1.7, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.5, 
5.8 และ 5.9 

- เพิ8มบันทกึคุณภาพในข้อ 6.  
DTI-00-G-QSD-FM-044 Rev.0 
DTI-00-G-QSD-FM-045 Rev.0 
DTI-00-G-QSD-FM-046 Rev.0 

- เพิ8มเอกสารอ้างองิในข้อ 7. 
- แก้ไขข้อความในข้อ 8.ข และ 8.ค 
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1. วตัถุประสงค์ 
1.1 เพือใช้เป็นแนวทางภายในสถาบนัเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในการควบคุม

เครืองมือวดั กระบวนการวดั และกระบวนการเฝ้าติดตามทีจาํเป็น สําหรับเครืองมือวดัทีอยู่ในการ
ควบคุม และมีการดาํเนินการใชง้านอยูใ่นสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ  

1.2 เพือให้เกิดความมันใจว่าเครืองมือวดัทีใชง้านอยู่ภายในสถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ (องคก์าร
มหาชน)ไดรั้บการสอบเทียบ ควบคุม ดูแล บาํรุงรักษา และเฝ้าติดตาม อยา่งเหมาะสมตามทีกาํหนด 

 
2. ขอบเขต 

เครืองมือวดั หรือ อุปกรณ์ทีมีการใชง้านอยูภ่ายในสถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ และอยู่ภายในการ
ควบคุม เท่านั5น 

 
3. นิยาม/ คําย่อ 

3.1 สถาบนัฯ หมายถึง สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) สังกดักระทรวงกลาโหม 
3.2 OQS หมายถึง ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน 
3.3 ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ หมายถึง ผูอ้าํนวยการส่วนงานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน 

สถาบนัฯ (แจง้วฒันะ) 
3.4 ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ โรงปฏิบติัการ หมายถึง ผูอ้าํนวยการส่วนงานควบคุมคุณภาพและการ

มาตรฐาน ประจาํโรงปฏิบติัการ หรือ ผูอ้าํนวยการส่วนงานคุณภาพและความปลอดภยั ประจาํโรง
ปฏิบติัการ 

3.5 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ หมายถึง เจา้หนา้ทีทีไดรั้บการแต่งตั5งจาก ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ ให้ดูแล 
งานสอบเทียบ และควบคุมเครืองมือวดั ของ สถาบนั ฯ 

3.6 เจา้หน้าทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ หมายถึง เจา้หน้าทีทีไดรั้บการแต่งตั5งจาก ผ.อ.ส่วนงานควบคุม
คุณภาพ ฯ โรงปฏิบติัการ ใหดู้แล งานสอบเทียบ และควบคุมเครืองมือวดั ณ โรงปฏิบติัการที ผ.อ.ส่วน
งานควบคุมคุณภาพ ฯ โรงปฏิบติัการ นั5นดูแลอยู ่

3.7 เครื องมือวดั หมายถึง เครื องมือทีมีผลต่อกระบวนการผลิต หรือ เครื องมือทีเจ้าหน้าทีสอบเทียบ
เครื องมือวดั เห็นสมควรว่าจะต้องถูกขึ5 นทะเบียน และได้รับความเห็นชอบผ.อ.ส่วนงานควบคุม
คุณภาพ ฯ 

3.8 การควบคุม หมายถึง กระบวนการควบคุมเครืองมือวดั เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และแผนทีกาํหนด 
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3.9 การสอบเทียบ หมายถึง กระบวนการสอบเทียบเครืองมือวดัทีมีความน่าเชือถือ และสามารถทีจะแสดง
ถึงการสอบกลบัไดไ้ปยงัมาตรฐานสากล 

3.10 การสอบเทียบภายใน หมายถึง กระบวนการสอบเทียบเครืองมือวดัทีมีความน่าเชือถือ และสามารถที
จะแสดงถึงการสอบกลบัไดไ้ปยงัมาตรฐานสากล ซึ งดาํเนินการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบติังานสอบ
เทียบเครืองมือวดันั5น ๆของสถาบนัฯ ภายในสถาบนัฯ 

3.11 การสอบเทียบภายนอก หมายถึง กระบวนการสอบเทียบเครืองมือวดัทีมีความน่าเชือถือ และสามารถที
จะแสดงถึงการสอบกลบัได้ไปยงัมาตรฐานสากล ซึ งดาํเนินการสอบเทียบโดยห้องปฏิบติัการสอบ
เทียบจากหน่วยงานภายนอก 

3.12 หอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ หมายถึง หอ้งปฏิบติัการ หรือ บริษทั ทีรับดาํเนินการสอบเทียบเครืองมือวดั 
และไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล 

3.13 ผูใ้ช้งาน หมายถึง ผูที้เป็นเจา้ของเครืองมือวดั หรือ ผูใ้ช้งานเครืองมือวดั หรือ ผูถู้กกาํหนดว่าเป็น
ผูใ้ชง้านและรับผดิชอบเครืองมือวดันั5น   

3.14 การดาํเนินการกรณีเครืองมือวดัชาํรุด คือ การซ่อมบาํรุงเครืองมือวดัทีมีชือบรรจุอยูใ่น บญัชีเครืองมือ
วดัซ่อมบาํรุงกลาง เท่านั5น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภ Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-QSD-WP-011 

Name : Control of Measuring Equipments 
         การควบคุมเครื/องมือวดัและทดสอบ 

Revision No. : 1 Pages : 5 / 19 

 

Defence Technology Institute (Public Organisation) 
 
 

4. แผนผงักระบวนการ 
4.1 การขึ5นทะเบียนเครืองมือวดัใหม่ 

Incharge Related Document

ผูใ้ช ้

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ, 
เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-

โรงปฏบิัตกิาร

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ทะเบียนเครืองมือวัด

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ประวัตเิครืองมือวัด

ผ.อ.ส่วนงานควบคุม
คุณภาพ ฯ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-
โรงปฏบิัตกิาร

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-
โรงปฏบิัตกิาร

Process Flow

ลงทะเบียนในใบทะเบียนเครืองมือวัด

ทําประวัตเิครืองมือวัด

เซ็นรับทราบ

แจง้รายการเครืองมือทีเขา้มาใหม่

ตอ้งควบคุม และ/หรือ 
สอบเทียบหรือไม่

กําหนดรหัสเครืองมือ

ใช่

ไม่

แจง้ผูใ้ช ้

จัดเก็บบันทกึทะเบียนเครืองมือวัดและประวัติ
เครืองมือวัด

เตือนผูใ้ชใ้หแ้จง้รายการเครืองมือวัดเขา้ใหม่ทุก 
3 เดือน พรอ้ม แจง้เจา้หนา้ทีสอบเทียบรับทราบ

จัดส่งรายละเอียดทีเกียวขอ้ง 
และเครืองมือวัด

สําเนาให ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏบิัตกิาร

จัดเก็บสําเนาบันทกึทะเบียนเครืองมือวัดและ
ประวัตเิครืองมือวัด
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          4.2 การสอบเทียบเครืองมือวดั 
Incharge Related Document

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ
ทะเบียนเครืองมือวัด, ประวัต ิ

เครืองมือวัด

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ แผนการสอบเทียบประจําปี

ผ.อ.ส่วนงานควบคุม
คุณภาพ ฯ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-
โรงปฏบัิตกิาร

ประวัตกิารเคลือนยา้ย
เครืองมือวัด

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ
คู่มือปฏบัิตงิานวธิีสอบเทียบ

เครืองมือวัด

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ใบรับรองผลการสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

ผูใ้ช ้

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-
โรงปฏบัิตกิาร

Process Flow

ตดิต่อหอ้งปฏบิัตกิารสอบเทียบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน

ส่งเครืองมือวัดไปสอบ
เทียบ

รับเครืองมือพรอ้มใบรับรอง
ผลการสอบเทียบ

ประเมนิผลการ
สอบเทียบ

ตดิสติ3กเกอร์ "ไม่อนุญาตให ้
ใชง้านเครืองมือวัด"

อยู่ในเกณฑ์
ยอมรับ

จัดทําแผนการสอบเทียบภายใน / ภายนอก

สอบเทียบภายนอก

ตอ้งการใชง้านต่อ
หรือไม่

ไม่ตอ้งการ

แจง้เตือนผูใ้ชง้านอย่างนอ้ย 1 เดือนก่อนถงึกําหนดสอบเทียบ 
และจัดส่งเครืองมือวัด และเอกสาร เพือสอบเทียบ ลงบันทกึ

สอบเทียบภายใน

รับเครืองมือวัดมาสอบเทียบ

สอบเทียบเครืองมือวัด

ออกใบรับรองผลการสอบ
เทียบ

ปรับปรุงประวัตเิครืองมือวัด 
และส่งเครืองมือคืนผูใ้ชพ้รอ้ม
สําเนาใบรับรองผลการสอบ

เทียบ

ตดิสติ3กเกอร์แสดงสถานะ
ผา่นการสอบเทียบ

ปรับปรุงประวัตเิครืองมือวัด 
และส่งเครืองมือคืนผูใ้ชพ้รอ้ม
สําเนาใบรับรองผลการสอบ

เทียบ

ตดิสติ3กเกอร์      
"เครืองมือวัดทีไม่ผา่น
หรือไม่ตอ้งการสอบ

ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับ

ตอ้งการ

A

กําหนดว่าเครืองมือวัดจะตอ้งสอบเทียบหรือไม่ 
ภายใน หรือ ภายนอก

เซ็นรับทราบ

สําเนาแผนการสอบเทียบภายใน / ภายนอก ให ้
เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏบิัตกิาร

ตรวจสอบสภาพเครืองมือ ความถูกตอ้ง และความครบถว้นของ
เอกสาร

สําเนาเอกสารส่งให ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏบิัตกิาร
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  4.3 การดาํเนินการกรณีเครืองมือวดัชาํรุด 
Incharge Related Document

ผูใ้ช ้

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ, 
เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-

โรงปฏบิัตกิาร

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ประวัตเิครืองมือวัด

เจา้หนา้ทีสอบเทียบ
การสอบเทียบเครืองมือวัด 

(ขอ้ 4.2)

Process Flow

ลงบันทกึในประวัตเิครืองมือวัด

สอบเทียบเครืองมือวัด

แจง้เครืองมือวัดชํารุดใหเ้จา้หนา้ทีสอบเทียบ 
หรือ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏบิัตกิาร ทราบ

ประเมนิสภาพ 
ซ่อมไดห้รือไม่

รับเครืองมือวัดทีชํารุดจาก
กระบวนการ

ใช่

ไม่

แจง้ผูใ้ชแ้ละตดิสติ3กเกอร์
"ยกเลกิการใชง้าน"ซ่อมเครืองมือวัด

A
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5. กระบวนการ/วธีิการปฏิบัติงาน 
5.1 การขึ5นทะเบียนเครืองมือใหม่  

5.1.1 เมือมีการนาํเขา้เครืองมือวดัเขา้มาใหม่ ผูใ้ชง้าน จะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการแจง้ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ หรือ  
เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ เพือดาํเนินการจดัส่งรายละเอียด และเครืองมือวดัให ้เจา้หนา้ทีสอบ 
เทียบ เพือทาํการพิจารณาวา่เครืองมือวดัมีผลต่อกระบวนการผลิต สมควรทีจะตอ้งทาํการควบคุม และ/หรือ 
การสอบเทียบหรือไม่ 
5.1.2 ในกรณีที เจา้หนา้ทีสอบเทียบ เห็นสมควรวา่เครืองมือวดัจะตอ้งถูกดาํเนินการควบคุม และ/หรือ การ 
สอบเทียบให ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ทาํการขึ5นทะเบียนเครืองมือวดัใน ใบทะเบียนเครืองมือวดั กาํหนดรหสั 
เครืองมือวดั ความถีในการสอบเทียบ และรับทราบโดย ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพฯ ใน ใบ 
ทะเบียนเครืองมือวดั แลว้จึงจดัทาํเป็นประวติัเครืองมือวดัใน ประวติัเครืองมือวดั 
5.1.3 การกาํหนดรหสัเครืองมือวดั มีรูปแบบในการกาํหนดรหสั ดงันี�   

       
                                                       หมายเลขแสดงลาํดบัของเครืองมือวดัชนิดนั�น  
                                                       อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ 2 ตวั แทนเครืองมือวดั 
             ยกตวัอยา่ง เช่น 
     VN  = Vernier เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์   (VN-01, VN-02 …) 
     MM  = Micrometer ไมโครมิเตอร์            (MM-01, MM-02 …) 
     TS  = Tape Scale   สายวดั                   (TS-01, TS-02…)  
   5.1.4 การกาํหนดความถีในการใชส้อบเทียบใหด้าํเนินการพิจารณาจากเหตุผล ดงัต่อไปนี� 
     ก. เอกสาร หรือ คู่มือการใชง้าน หรือ ผูเ้ชียวชาญ เครืองมือวดันั�น ๆ   
     ข. ความถีในการใชง้านของ เครืองมือวดั เช่น  
      - เครืองมือทีมีการใชง้านทุกวนั ใหท้าํการสอบเทียบ ทุก ๆ 1 ปี 
      - เครืองมือทีมีการใชง้านเดือนละครั� ง ใหท้าํการสอบเทียบ ทุก ๆ 2 ปี 
     ค. ก่อนนาํไปใชง้าน (ในกรณีขาดการใชง้านต่อเนืองเกิน 1 ปี) 
     ง. หลงัจากมีการซ่อมบาํรุง 
     จ. ความเหมาะสมอืน ๆ  (ใหบ้นัทึกเหตุผลในช่องหมายเหตุ ใบประวติัเครืองมือวดั-การสอบเทียบ) 
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    5.1.5 การเปลียนแปลงความถีในการสอบเทียบสามารถดาํเนินการไดโ้ดยจะตอ้งมีการแสดงหลกัฐาน 
    ทางวชิาการ เพือแสดงความเชือมันวา่การเปลียนแปลงความถี จะไม่ส่งผลเสียต่อเครืองมือวดัใน 
    กระบวนการผลิต และ ไดรั้บการยนืยนัจาก เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ผูใ้ชง้าน  ผ.อ.ส่วนงานควบคุม 
    คุณภาพ ฯ และ ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ โรงปฏิบติัการ รับทราบทุกฝ่าย และเจา้หนา้ทีสอบ 
    เทียบจะดาํเนินการลงรายละเอียดในประวติัเครืองมือวดั พร้อมแนบหลกัฐานทางวชิาการเพือยนืยนั 
    การเปลียนแปลงความถีในการสอบเทียบ 
    5.1.6 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ทีในการจดัทาํ สาํเนาใบประวติัเครืองมือวดั และให ้ผ.อ.ส่วนงาน 
    ควบคุมคุณภาพ ฯ ลงสาํเนาถูกตอ้ง และจดัส่งให ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ ทีรับผดิชอบ 
    ต่อไป 
    5.1.7  เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ จะตอ้งดาํเนินการแจง้เตือนผูใ้ชง้านในแต่หน่วยงาน ทุกๆ 3  
    เดือน เพือย ํ�าเตือน ใหผู้ใ้ชง้าน แจง้เพือขอขึ�นทะเบียนเครืองมือวดัทีรับเขา้มาใหม่ พร้อมทั�งแจง้ใหท้าง 
    เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ทราบทุกครั� งทีมีการแจง้เตือน 
 
 5.2 การสอบเทียบเครืองมือวดั 

5.2.1 เจา้หน้าทีสอบเทียบ มีหน้าทีในการกาํหนดว่าเครืองมือวดันั�น ๆ จะตอ้งดาํเนินการสอบเทียบ
ภายใน และ/หรือ สอบเทียบภายนอก หรือ ไม่ตอ้งดาํเนินการสอบเทียบ และบนัทึกลงในใบทะเบียน
เครืองมือวดั และ ประวติัเครืองมือวดั 
5.2.2 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหน้าทีในการจดัทาํแผนการสอบเทียบเครืองมือวดั ทั�ง แผนการสอบเทียบ
ภายใน และ แผนการสอบเทียบภายนอก ของปีต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายนของทุกปี และส่ง
ให ้ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพฯ รับทราบ  
5.2.3 เจา้หน้าทีสอบเทียบ มีหน้าที ในการส่งต่อแผนการสอบเทียบที ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ 
รับทราบ และส่งต่อใหก้บั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ  
5.2.4 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ มีหน้าที ปฏิบติัตามแผนการสอบเทียบประจาํปี พร้อมจดัทาํ 
บนัทึกขอ้ความ เรืองแผนการสอบเทียบประจาํปี ทีไดรั้บจากทาง เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ให้ ผ.อ.ส่วนงาน
ควบคุมคุณภาพ ฯ โรงปฏิบติัการ รับทราบ 
5.2.5 เจา้หน้าทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ จะตอ้งแจง้เตือนผูใ้ช้งานเครืองมือวดั ในส่วนงานทีตนเอง
รับผิดชอบ ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนถึงกาํหนดการสอบเทียบเครืองมือวดั พร้อมทั�งอา้งอิง
ถึง เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ใหรั้บทราบดว้ยเช่นกนัในเวลาเดียวกนั 
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5.2.6 การส่งเครืองมือสอบเทียบ สาํหรับเจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ ใหป้ฏิบติั ดงัต่อไปนี� 
  ก. เก็บรวบรวมเครืองมือทีจะต้องสอบเทียบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวนั และเวลาที
จะตอ้งดาํเนินการสอบเทียบเครืองมือวดั หรือ ตามทีถูกกาํหนดจาก เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 
  ข. ลงบนัทึกการขอเคลือนยา้ยเครืองมือวดัใน ประวติัการเคลือนยา้ยเครืองมือวดั พร้อมทาํบนัทึก
ขอ้ความ แจง้ให ้ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ โรงปฏิบติัการ รับทราบวา่จะมีการนาํเครืองมือออกไป
ทาํการสอบเทียบตามแผนการสอบเทียบประจาํปี 
  ค.  จดัส่งเครืองมือวดัทีจะทาํการสอบเทียบตามกาํหนดทีไดว้างไว ้พร้อมกบั ใบประวติัเครืองมือ
วดั  และเอกสารอืน ๆ ทีจาํเป็น หรือ ตามทีเจา้หนา้ทีสอบเทียบร้องขอ ให้กบั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ เพือ
ทาํการสอบเทียบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ ก่อนวนัและเวลาทีจะตอ้งทาํการสอบเทียบ ตามทีไดรั้บ
แจง้จากทาง เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 
  ง. หลงัจากมีการส่งกลบัมาของเครืองมือวดั หลงัการสอบเทียบ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ 
มีหนา้ทีตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของเอกสาร พร้อมลงบนัทึกขอเคลือนยา้ยเครืองมือวดั ให้
เรียบร้อย และจดัทาํบนัทึกขอ้ความแจง้ใหท้าง ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ โรงปฏิบติัการ รับทราบ  
5.2.7 การสอบเทียบเครืองมือวดัภายนอก เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ใหป้ฏิบติั ดงัต่อไปนี�  
   ก. ติดต่อห้องปฏิบติัการสอบเทียบภายนอก เพือขอทาํการสอบเทียบภายนอกกบัห้องปฏิบติัการ
นั�น ๆ โดยจะตอ้งดาํเนินการล่วงหนา้ก่อนกาํหนดการสอบเทียบอยา่งนอ้ย 1 เดือน แจง้วนั กาํหนดการ
วนั และเวลาในการสอบเทียบไปยงั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ 
   ข. รับเครืองมือวดัจากเจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ หรือ ผูใ้ชง้าน ตรวจสอบสภาพเครืองมือ
วดั เอกสารทีเกียวขอ้ง ให้ครบถว้นและถูกตอ้ง จากนั�นให้ดาํเนินการส่งเครืองมือวดัเพือทาํการสอบ
เทียบ ตามแผนทีไดก้าํหนดไว ้
   ค. รับเครื องมือวดั พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบภายนอก ของเครื องมือวดันั� น ๆ จาก
หอ้งปฏิบติัการสอบเทียบภายนอก ตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของเอกสาร 
   ง. ประเมินผลการสอบเทียบ จากใบรับรองผลการสอบเทียบ และ พิจารณาวา่ค่าทีไดจ้ากใบรับรอง
ผลการสอบเทียบ อยู่ในค่าทียอมรับได ้ตามทีกาํหนดไวใ้น ใบประวติัเครืองมือวดัหรือไม่ พร้อมกบั
ขอ้มูลอืน ๆ   
   จ. ในกรณีทีผลการสอบเทียบ อยูใ่นค่าทียอมรับไดใ้ห้ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ลงบนัทึกในใบประวติั
เครืองมือวดั และติดสติYกเกอร์แสดงสถานะผา่นการสอบเทียบ 
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   ฉ. ทาํการสาํเนาใบรับรองผลการสอบเทียบส่งคืนให ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ พร้อมกบั
เครืองมือวดั 
   ช. ในกรณีทีผลการสอบเทียบ ไม่อยู่ในค่าทียอมรับได้ ให้เจ้าหน้าทีสอบเทียบลงบนัทึกในใบ
ประวติัเครืองมือวดั และทาํการสําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบส่งให้กบั เจา้หน้าทีสอบเทียบ-โรง
ปฏิบติัการ เพือใหเ้จา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ ติดต่อกบัผูใ้ชง้านพิจารณาวา่จะดาํเนินการใชง้าน
ต่อไปหรือไม่ กรณีทีผูใ้ชง้านตอ้งการใชเ้ครืองมือวดันั�นต่อไป ให้ติดสติYกเกอร์ “เครืองมือวดัทีไม่ผา่น
หรือไม่ตอ้งผา่นการสอบเทียบ” ก่อนส่งเครืองมือวดัคืนใหก้บั ผูใ้ชง้าน 
   จ. กรณีทีผูใ้ช้งานไม่มีความประสงค์ทีจะใช้งานเครืองมือวดันั�น ๆ ต่อไปให้ติดสติYกเกอร์ “ไม่
อนุญาตให้ใชง้านเครืองมือวดั” และลงบนัทึกในช่องหมายเหตุของประวติัเครืองมือวดั เก็บใบประวติั
เครืองมือวดั และเครืองมือวดันั�นไว ้อยา่งนอ้ย 1 ปี และส่งเครืองมือวดั พร้อมสําเนาใบประวติัเครืองมือ
วดั และสาํเนาใบรายงานผลการสอบเทียบกลบัไปยงัเจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ 
5.2.8 การสอบเทียบเครืองมือวดัภายใน เจา้หนา้ทีสอบเทียบ และ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ 
        ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปนี� 

ก. เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ เมือถึงวนั-เวลา ในการสอบเทียบ ให้แจง้ผูใ้ชง้านเพือขอ
ทาํการเรียกเก็บเครืองมือวดัทีตอ้งสอบเทียบล่วงหนา้อย่างน้อย 1 เดือน และจดัส่งเครืองมือวดั พร้อม
เอกสารทีจาํเป็นให้ เจา้หน้าทีสอบเทียบ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวนัทีจะตอ้ง
ดาํเนินการสอบเทียบ 

ข. เจา้หน้าทีสอบเทียบ ดาํเนินการสอบเทียบเครืองมือวดั ตามคู่มือการปฏิบติัการสอบเทียบ
สําหรับเครื องมือนั� น ๆ บันทึกผลการสอบเทียบ คาํนวณค่าความไม่แน่นอนในการวดั และออก
ใบรับรองผลการสอบเทียบเครืองมือวดั และนาํเสนอ ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ รับทราบต่อไป 

       ค. ในกรณีทีผลการสอบเทียบ อยูใ่นค่าทียอมรับไดใ้ห ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ลงบนัทึกในใบ   
            ประวติัเครืองมือวดั และติดสติYกเกอร์แสดงสถานะผา่นการสอบเทียบ 
           ง. เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ทาํการสาํเนาใบประวติัเครืองมือวดั และใบรับรองผลการสอบเทียบ 
     ส่งคืนให ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ พร้อมกบัเครืองมือวดั 

                  จ. ในกรณีทีผลการสอบเทียบ ไม่อยูใ่นค่าทียอมรับได ้ใหเ้จา้หนา้ทีสอบเทียบลงบนัทึกในใบ  
                 ประวติัเครืองมือวดั และทาํการสาํเนาใบรับรองผลการสอบเทียบส่งใหก้บั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรง  
                 ปฏิบติัการ เพือใหเ้จา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ ติดต่อกบัผูใ้ชง้านพิจารณาวา่จะดาํเนินการใชง้าน 
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                 ต่อไปหรือไม่ กรณีทีผูใ้ชง้านตอ้งการใชเ้ครืองมือวดันั�นต่อไป ใหติ้ดสติYกเกอร์ “เครืองมือวดัทีไม่ผา่น 
     หรือไม่ตอ้งผา่นการสอบเทียบ” ก่อนส่งเครืองมือวดัคืนใหผู้ใ้ชง้าน 

                  ช.กรณีทีผูใ้ชง้านไม่มีความประสงคที์จะใชง้านเครืองมือวดันั�น ๆ ต่อไปใหติ้ดสติYกเกอร์ “ไม่ 
     อนุญาตใหใ้ชง้านเครืองมือวดั” และลงบนัทึกในช่องหมายเหตุของประวติัเครืองมือวดั เก็บใบประวติั 
     เครืองมือวดั และเครืองมือวดันั�นไว ้อยา่งนอ้ย 1 ปี และส่งเครืองมือวดั พร้อมสาํเนาใบประวติัเครืองมือ 
    วดั และสาํเนาใบรายงานผลการสอบเทียบกลบัไปยงัเจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ 

 
 5.3 การดาํเนินการเมือเครืองมือวดัไม่ผา่นการสอบเทียบ 

  เมือพบวา่ผลการสอบเทียบ ไม่อยูใ่นค่าทียอมรับได ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ และ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรง
ปฏิบติัการ มีหนา้ทีปฏิบติัตามลาํดบัดงันี5  

ก. เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ลงบนัทึกผลการสอบเทียบใน ประวติัเครืองมือวดั 
ข. เจา้หนา้ทีสอบเทียบ สาํเนา ประวติัเครืองมือวดั และใบรายงานผลการสอบเทียบ และส่ง 

 ใหก้บั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ 
ค. เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ มีหนา้ทีติดต่อกบั ผูใ้ชง้าน ในการพิจารณาวา่  

 จะดาํเนินการใชง้านเครืองมือวดันั5นต่อไปหรือไม่ 
ง. กรณีทีผูใ้ชง้านตอ้งการใชเ้ครืองมือวดันั�นต่อไป ใหติ้ดสติYกเกอร์ “เครืองมือวดัทีไม่ผา่น 

 หรือไม่ตอ้งผา่นการสอบเทียบ” ก่อนส่งเครืองมือวดัคืนใหผู้ใ้ชง้าน 
               จ. กรณีทีผูใ้ช้งานไม่มีความประสงค์ทีจะใช้งานเครืองมือวดันั�น ๆ ต่อไปให้ติดสติYกเกอร์ “ไม่
อนุญาตให้ใช้งานเครืองมือวดั” และลงบนัทึกในช่องหมายเหตุของประวติัเครืองมือวดั เก็บใบประวติั
เครืองมือวดั และ เครืองมือวดันั�นไว ้อยา่งนอ้ย 1 ปี และส่งเครืองมือวดั พร้อมสําเนาใบประวติัเครืองมือวดั 
และสาํเนาใบรายงานผลการสอบเทียบกลบัไปยงัเจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ 

 
 5.4 การดาํเนินการกรณีเครืองมือวดัชาํรุด 

  5.4.1 ผูใ้ชง้าน มีหนา้ทีแจง้ใหก้บัเจา้หนา้ทีสอบเทียบ หรือ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ รับทราบ 
  โดยทนัทีเมือเกิดการชาํรุดของเครืองมือ  

  5.4.2 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ หรือ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ มีหนา้ทีไปนาํเครืองมือวดันั�น ๆ ออก
จากกระบวนการผลิต ส่งเครืองมือ และ/หรือ เอกสารทีเกียวขอ้งให้กบั เจา้หน้าทีสอบเทียบ เพือทาํการ
ประเมินสภาพเครืองมือวดันั�นๆ วา่สามารถซ่อมแซมไดห้รือไม่ 
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  5.4.3 กรณีทีเครืองมือวดัชาํรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ลงบนัทึกประวติัเครืองมือ
วดั และแจ้งให้ เจ้าหน้าทีสอบเทียบ-โรงปฏิบัติการ รับทราบ และให้ เจ้าหน้าทีสอบเทียบ ดําเนิน
กระบวนการติดสติYกเกอร์ “ไม่อนุญาตใหใ้ชง้านเครืองมือวดั” และลงบนัทึกในช่องหมายเหตุของประวติั
เครืองมือวดั เก็บใบประวติัเครืองมือวดั และเครืองมือวดันั�นไว ้อย่างน้อย 1 ปี พร้อมสําเนาใบประวติั
เครืองวดั ส่งใหก้บั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ 
5.4.4 กรณีทีประเมินวา่ เครืองมือวดัสามารถซ่อมแซมได ้เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ทีรับผิดชอบในการ
ซ่อมแซมเครืองมือวดั หรือหาหน่วยงานภายนอกทีจะทาํการซ่อมแซมเครืองมือวดั  

  5.4.5 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ทีในการสอบเทียบเครืองมือวดั หลงัเสร็จสิ�นจากกระบวนการซ่อมบาํรุง 
  ทุกครั� ง โดยปฏิบติัตามขั�นตอนการสอบเทียบเครืองมือวดั (5.2) 
 

 5.5 การขออนุญาตนาํเครืองมือวดัออกนอกพื�นที  
  5.5.1 ผูใ้ชง้าน มีหนา้ทีแจง้กบั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ หรือ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ ในกรณีทีมี 
  ความตอ้งการ เคลือนยา้ยเครืองมือวดั ไปใชง้านในหน่วยงานอืน ทีนอกเหนือจากทีไดล้งทะเบียนไว ้
  5.5.2 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ หรือ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ มีหนา้ทีลงบนัทึกเบื�องตน้ไวใ้น  
  สาํเนาประวติัการเคลือนยา้ยเครืองมือวดั พร้อมทั�งแจง้ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ใหรั้บทราบ 
  5.5.3 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ทีแกไ้ข ประวติัการเคลือนยา้ยเครืองมือวดั และจดัทาํสาํเนาส่งใหก้บั  
  เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ ต่อไป 
  5.5.4 ความรับผดิชอบในตวัเครืองมือวดัทีมีการขอเคลือนยา้ย ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของผูข้อ 
  เคลือนยา้ยทั�งหมด 
 
 5.6 การขอทาํลายซาก หรือ จาํหน่ายออกเครืองมือวดั 
  5.6.1 ผูใ้ชง้าน เจา้หนา้ทีสอบเทียบ หรือ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ มีหนา้ทีในการแจง้ใหก้บั  
  เจา้หนา้ทีสอบเทียบ รับทราบถึง เครืองมือวดัทีชาํรุด เพือทาํการประเมินวา่เครืองมือวดันั�นสามารถใชง้าน 
  ไดต่้อไปหรือไม่  
  5.6.2 ในกรณีทีไม่สามารถใชง้านเครืองมือวดันั�นได ้และตอ้งทาํการจาํหน่ายเครืองมือวดันั�น เจา้หนา้ที 
  สอบเทียบ มีหนา้ทีในการติดต่อกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งทั�งภายใน และภายนอก เพือขออนุมติัทาํลายซาก 
  เครืองมือวดันั�น ๆ และ จดัทาํบนัทึกขอ้ความแจง้ให ้ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ รับทราบ 
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     5.6.3 ในกรณีทีเครืองมือวดันั�นจะตอ้งมีกระบวนการในการทาํลายแบบพิเศษ เช่น เครืองมือวดัทีมี 
 องคป์ระกอบทางดา้นรังสี เครืองมือวดัทีมีสารเคมี เป็นตน้ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ทีติดต่อและ 
 ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพือปฏิบติังานดงักล่าว  

 
 5.7 การประเมินหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ  

 5.7.1 เจา้หนา้ทีสอบเทียบจะตอ้งประเมินหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบภายนอก ตามแบบฟอร์ม แบบประเมิน 
 หอ้งปฏิบติัการสอบเทียบภายนอก เพือขึ�นทะเบียนเป็นหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบภายนอกของ สทป.  
 หอ้งปฏิบติัการสอบเทียบภายนอกทีผลการประเมิน “ผา่น” จะถูกขึ�นทะเบียนไวใ้น  “อนัดบัและประวติั 
 หอ้งปฏิบติัการสอบเทียบภายนอก” 

  5.7.2 เจา้หนา้ทีสอบเทียบจะตอ้งมีการประเมินความสามารถของหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ หลงัจากจดัส่ง 
  เครืองมือวดัทีทาํการสอบเทียบเสร็จสิ�นคืนเป็นทีเรียบร้อย โดยใชแ้บบฟอร์ม การประเมินความสามารถ 
  ของหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ ทุกครั� งทีมีการจดัส่งเครืองมือวดัคืน โดยเจา้หนา้ทีสอบเทียบมีหนา้ที 
  ประเมินร่วมกบัเจา้ของเครืองมือวดัในชุดนั�น ๆ   
  5.7.3 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ทีในการรวบรวมคะแนนหลงัจากการประเมินเสร็จสิ�น และจดัอนัดบั 
  และขึ�นทะเบียนหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบในแบบฟอร์ม อนัดบัและทะเบียนประวติัหอ้งปฏิบติัการสอบ 
  เทียบ โดยจดัเรียงอนัดบัตามระดบัคะแนนรวมจากมากทีสุดไปยงันอ้ยทีสุด และพิจารณาจากคะแนนที 
  หอ้งปฏิบติัการนั�น ๆ ไดรั้บคะแนนมากทีสุดจากการประเมิน 
 
 5.8 การตรวจสอบเครืองมือวดั ใหเ้จา้หนา้ทีสอบเทียบ และ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ ปฏิบติั ดงันี� 
  5.8.1 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ มีหนา้ทีในการจดัทาํแผนการตรวจสอบเครืองมือวดัประจาํปี  

  ในใบแผนการตรวจสอบเครืองมือวดัประจาํปี และ จดัทาํตน้แบบเอกสารการตรวจสอบเครืองมือวดั ใน 
  แต่ละปี เพือทาํการตรวจสอบเพือทาํการซ่อมบาํรุงเครืองมือวดั จดัส่งเอกสารตน้ฉบบั ใหก้บั เจา้หนา้ที 
  สอบเทียบ 

 5.8.2 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ที ตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของเอกสาร และสามารถ 
 เพิมเติม หรือ แนะนาํแกไ้ขเอกสารบางส่วนได ้และนาํเสนอให ้ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ รับทราบ 

  5.8.3 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ที ส่งสาํเนาเอกสาร การตรวจสอบเครืองมือวดั หลงัจาก ผ.อ.ส่วนงาน 
  ควบคุมคุณภาพ ฯ รับทราบ ส่งใหก้บั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ เพือดาํเนินการต่อไป  
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  5.8.4 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ มีหนา้ทีปฏิบติัหนา้ที ในการตรวจสอบสภาพเครืองมือวดั ตาม 
  แผนทีไดรั้บการรับทราบจาก ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ และ จดัทาํสาํเนาพร้อมลงนามสาํเนา 
  ถูกตอ้ง เอกสารการตรวจสอบเครืองมือวดั เก็บไว ้ทีโรงปฏิบติัการทีตนเองรับผดิชอบ และจดัส่งเอกสาร 
  ตน้ฉบบัไปยงั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ ต่อไป 
  5.8.5 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ทีในการตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบสภาพเครืองมือวดั เสนอให ้ 
  ผ.อ.ส่วนงานควบคุมคุณภาพ ฯ รับทราบ และจดัเก็บไว ้อยา่งนอ้ย 2 ปี 
 
 5.9 อืน ๆ  
  5.9.1 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ-โรงปฏิบติัการ มีหนา้ทีเฝ้าระวงั ควบคุม ดูแล เครืองมือวดั ในกระบวนการ 
  ผลิตทีตนเองรับผดิชอบใหไ้ดรั้บการสอบเทียบ การตรวจสอบสภาพเครืองมือวดั และการใชง้านอยา่ง 
  ถูกตอ้ง  
  5.9.2 เจา้หนา้ทีสอบเทียบ มีหนา้ทีในการ จดัทาํแผนการสอบเทียบ และดูแลการซ่อมบาํรุงเครืองมือวดั  
  โดยภาพรวม และสามารถสังระงบัการใชเ้ครืองมือวดั ทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผลิตภณัฑไ์ด ้โดยทนัทีทีมี 
  ขอ้มูลบ่งชี�วา่เครืองมือวดั ผูท้าํการวดั หรือผูใ้ชง้าน เกิดความผดิพลาด 
  5.9.3 ในกรณีอืน ๆ ทีนอกเหนือจากที คู่มือการปฏิบติังานกาํหนดไว ้ใหพ้ิจารณาโดย ผ.อ.ส่วนงาน 
  ควบคุมคุณภาพ ฯ และมีการจดัทาํเป็นบนัทึกขอ้ความ เพือใชใ้นการดาํเนินการต่อไป 
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6. บันทกึ 

รหัส ชื-อบันทกึ เกบ็รักษาโดย 
ระยะเวลาขั;นตํ-า 
ในการเกบ็รักษา 

DTI-00-G-QSD-FM-001  Rev.1 ทะเบียนเครืองมือวดั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 
DTI-00-G-QSD-FM-002 Rev.1 ประวติัเครืองมือวดั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 
DTI-00-G-QSD-FM-003 Rev.1 แผนสอบเทียบประจาํปี เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 
DTI-00-G-QSD-FM-039 Rev.0 รายงานเครืองมือวดัทีไม่ผา่นการสอบเทียบ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 

DTI-00-G-QSD-FM-040 Rev.0 
แบบประเมินหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ

ภายนอก 
เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 

DTI-00-G-QSD-FM-041 Rev.0 
ใบประเมินความสามารถหอ้งปฏิบติัการ

สอบเทียบ 
เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 

DTI-00-G-QSD-FM-042  Rev.0 อนัดบัและทะเบียนประวติัหอ้งปฏิบติัการ เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 
DTI-00-G-QSD-FM-044  Rev.0 ประวติัการเคลือนยา้ยเครืองมือวดั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 
DTI-00-G-QSD-FM-045  Rev.0 แผนการตรวจสอบเครืองมือวดั เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 
DTI-00-G-QSD-FM-046  Rev.0 บญัชีรายชือเครืองมือวดัซ่อมบาํรุงกลาง เจา้หนา้ทีสอบเทียบ 2 ปี 
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7. เอกสารอ้างองิ 
- ISO 9001:2008 
-ISO 14001:2000 
-ISO/IEC 17025:2005 

 
8. ภาคผนวก/เอกสารที-แนบ 

ความหมาย และการใช้งานสติ=กเกอร์ 
 ก. สติXกเกอร์ เครืองมือวดัทีผา่นการสอบเทียบ (โดยสอบเทียบภายใน และ/หรือ ภายนอก) 

 
 
 
 
 

หมายความวา่ เครืองมือวดันั�นเป็นเครืองมือวดัทีขึ�นทะเบียนอยูใ่นทะเบียนเครืองมือวดัวา่ จะตอ้ง
ไดรั้บการสอบเทียบ และไดผ้า่นการสอบเทียบเป็นทีเรียบร้อย พร้อมกบัผา่นการประเมินผลการสอบ
เทียบจากใบรายงานผลการสอบเทียบโดยเจา้หนา้ทีสอบเทียบวา่ อยูใ่นค่าทียอมรับไดแ้ละพร้อมทีจะนาํ
กลบัไปใชง้าน 

 
 ข. สติYกเกอร์ เครืองมือวดัทีไม่ผา่นหรือไม่ตอ้งผา่นการสอบเทียบ (ทั�งภายในและภายนอก) 

 
 

 
 

หมายความวา่ เครืองมือวดันั�นเป็นเครืองมือทีขึ�นทะเบียนอยูใ่นทะเบียนเครืองมือวดัวา่ เป็นเครืองมือที
ไม่ผา่นการสอบเทียบ หรือไม่ตอ้งผา่นการสอบเทียบ แต่อนุญาตใหน้าํไปใชง้านในกระบวนการผลิตได ้ผล
ทีไดจ้ากการวดัดว้ยเครืองมือวดักลุ่มนี�ไม่สามารถนาํมายนืยนัคุณภาพของผลิตภณัฑต์น้แบบได ้หรือ หา้ม
ใชผ้ลทีไดจ้ากการวดัของเครืองมือในกลุ่มนี� เพือตดัสินผลในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการควบคุม
คุณภาพไม่วา่กรณีใด ๆ 

 

           

  CALIBRATED BY      :…………………. 
   CALIBRATED DATE  :…………………. 

   EXPIRED DATE        :…………………. 

สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ  

CAL. BY       :…………………… 
CAL. DATE  :……………………  
EXPIRED     :……………………          

 
สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ 

 

 
 OUT OF CALIBRATION 

 
……………………………………….. 

(AUTHORIZED SIGNATURE) 

สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ 
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SEALED 

 ค. สติYกเกอร์ ไม่อนุญาตใหใ้ชง้านเครืองมือวดั 
 

 
 
 
 

หมายความวา่ เครืองมือวดันั�นเป็นเครืองมือวดัทีไม่ไดขึ้�นทะเบียนอยูใ่นทะเบียนเครืองมือวดั และ/
หรือ อยูใ่นทะเบียนเครืองมือวดัแต่ชาํรุด หรือไม่สามารถใชง้านได ้เป็นเหตุใหต้อ้ง “ยกเลิกการใชง้าน” 
เครืองมือวดัในกลุ่มนี�จะไม่มีการดาํเนินการใชง้านไม่วา่กรณีใด ๆ ในกระบวนการผลิต และกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ 

 ง.  สติYกเกอร์ รหสัเครืองมือวดั 
 
 
 
 

เป็นสติYกเกอร์เพือใชใ้นการระบุรหสัเครืองมือวดั ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นทะเบียนเครืองมือวดั และเป็น
เครืองหมายบ่งชี�วา่เครืองมือวดันั�นไดขึ้�นทะเบียนอยูใ่นทะเบียนเครืองมือวดัดว้ยเช่นกนั 

 จ. สติYกเกอร์ การรับประกนัผลการสอบเทียบเครืองมือวดั 
 
 
 
 

เป็นสติYกเกอร์ เพือใชใ้นการรับประกนัผลการสอบเทียบเครืองมือวดันั�น ๆ ใชติ้ดบริเวณส่วนทีมี
ความสาํคญัของเครืองมือวดั หรือ บริเวณทีใชใ้นการปรับแต่งค่าการวดัของเครืองมือวดันั�น ๆ และการ
รับประกนัผลการสอบเทียบจะสิ�นสุดลงเมือสติYกเกอร์นี� เกิดการชาํรุด หรือสูญหายไปจากเครืองมือวดั ผูมี้
อาํนาจในการติดและทาํลายสติYกเกอร์นี�ได ้จะตอ้งเป็นเจา้หนา้ทีสอบเทียบหรือหวัหนา้งาน OQS เท่านั�น 

 
 
 
 

 

 
 OUT OF CALIBRATION 

DO NOT USE 
 

……………………………………….. 
(AUTHORIZED SIGNATURE) 

สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ 

                                
สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ 

MEASURING EQUIPMENT NUMBER 
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 ฉ. สติYกเกอร์ การหมดอาย ุหรือ การเลยกาํหนดการสอบเทียบเครืองมือวดั 
 
 
 
 

เป็นสติYกเกอร์ เพือใชใ้นการบ่งชี�วา่เครืองมือวดันั�น เป็นเครืองมือวดัทีขึ�นทะเบียนอยูใ่นใบทะเบียน
เครืองมือวดั และไดเ้คยผา่นการสอบเทียบพร้อมทั�งออกใบรับรองผลการสอบเทียบเป็นทีเรียบร้อย แต่
ครบ หรือ เลยกาํหนดเวลาทีตอ้งนาํไปทาํการสอบเทียบใหม่ และ/หรือ จะขอใหใ้ชง้านอยูใ่นกระบวนการ
ผลิตต่อไปก่อน ซึ งจะไม่มีการรับรองผลการสอบเทียบในการใชง้านไม่วา่ในกรณีใด ๆ ทั�งสิ�น 

 
 

 
EXPIRED 

DATE 
…………………… 




