
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การสมัมนา/ฝึกอบรมดา้นบรรจภุณัฑ ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ขัน้ตอนการขอใชบ้รกิารงานสมัมนา/ฝึกอบรม 
 
 1. ผูข้อใชบ้รกิาร เตรยีมใบสมัครสมัมนา/ฝึกอบรม ในแตล่ะเรือ่งนัน้ ๆ โดยผา่นชอ่งทาง 
 
 - เว็บไซต ์วว. www.tistr.or.th 
 
 - ใบสมัครทีไ่ดรั้บทางแฟกซ ์หรอืไปรษณีย ์
 
 - ตดิตอ่ขอรับใบสมัครดว้ยตนเอง ณ อาคารศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทย 
 2. ผูข้อใชบ้รกิารกรอกขอ้มลูรายละเอยีด ชือ่ ทีอ่ยู ่ตําแหน่ง ประเภทของผูใ้ชบ้รกิาร โทรศพัท,์ อเีมล ์ลงในใบสมัครฯ 
 
 3.  สง่ใบสมัครกลบัมายัง ศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทย โดยวธิสีง่แฟกซ/์อเีมล/์ไปรษณีย ์หรอืยืน่ใบสมัคร 
 ดว้ยตนเอง ณ หอ้งบรกิารขอ้มลู อาคารศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทย 
 
 4.  ผูใ้ชบ้รกิารชําระเงนิคา่ลงทะเบยีนสมัมนาตามจํานวนทีร่ะบไุว ้โดยวธิกีาร ดงันี ้
 
 
 เงนิสด ตดิตอ่ชาํระเงนิไดท้ีห่อ้งบรกิารขอ้มลู ชัน้ 2 อาคารศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทย เชค็ธนาคาร สัง่จา่ย สถาบนัวจัิย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
 โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกรงุไทย สาขาสามแยกเกษตร เลขทีบ่ญัช ี039-1-07800-3 ประเภทบญัช ีออมทรัพย ์
 
 
 * ในกรณีโอนเงนิ ผูข้อใชบ้รกิารตอ้ง สง่สําเนาหลกัฐานการชําระเงนิพรอ้มแจง้ชือ่ทีอ่ยูท่ีถ่กูตอ้ง 
 มายังศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทย หรอืโทรสาร หรอื อเีมล ์เพือ่ทีจ่ะไดอ้อกใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบั 
 ภาษีใหท้า่นตอ่ไป 
 
  5. ผูข้อใชบ้รกิารจะไดรั้บใบเสร็จรับเงนิ เมือ่ชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 6. ผูข้อใชบ้รกิารมาเขา้รับการสมัมนา/ฝึกอบรม ตามวนั/เวลา ทีกํ่าหนดในใบสมัคร 
 
 7. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถสอบถามขอ้มลู รายละเอยีดตา่ง ๆ ของการสมัมนาและฝึกอบรม เพิม่เตมิไดท้ี ่
 
 0 2579 1121-30 กด 1          
 
 
 
การยืน่ขอบรกิารงานสมัมนา/ฝึกอบรม 
 
 การจัดสมัมนาและฝึกอบรม เป็นการสมัมนาทางวชิาการดา้นบรรจภุณัฑแ์ละจัดฝึกอบรม เฉพาะเรือ่งเพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละ
เทคโนโลยใีหม ่ๆ ดา้นการบรรจภุณัฑแ์กผู่ป้ระกอบในภาคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงานของรัฐ และผูส้นใจทั่วไป ใหไ้ดรั้บ
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรรจภุณัฑใ์นเรือ่งของกรรมวธิกีารผลติ คณุสมบตัแิละการเลอืกใชท้ีส่ามารถลดความเสยีหาย ลด
คา่ใชจ้า่ยหรอืเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน ตลอดจนเพิม่มลูคา่และสง่เสรมิการขยายของผลติภณัฑ ์
  
 
 



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ตดิตอ่ขอรับบรกิารไดท้ี ่ คณุพรศกัดิ ์ จงสถาวร 
ศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทย 
196  ถ.พหลโยธนิ จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 
โทร. 0 2579 1121-30 ตอ่ 3101       โทรสาร 0 2579 7573 
มอืถอื : 08 1702 8377 
E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th ,   packtest@hotmail.com/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 0 - 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูใ้ชบ้รกิารนําตวัอยา่งทีต่อ้งการทดสอบมาตดิตอ่ขอใชบ้รกิาร
ดว้ยตวัเองไดท้ีอ่าคารศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทยบางเขน   โดย
ตดิตอ่ขอใชบ้รกิารทีห่อ้งรับบรกิารทดสอบ ชัน้ 1 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
2.ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ขอ้มลูรายละเอยีดชือ่ ทีอ่ยู ่ประเภทของกจิการ
ของผูใ้ชบ้รกิาร  รายละเอยีดประเภท หรอืรายการ  ทดสอบที่
ตอ้งการ   ชือ่และรหสัตวัอยา่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
3.เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาประเภทรายการทดสอบและ ลกัษณะ
ตวัอยา่งวา่มอียูใ่นรายการทีใ่หบ้รกิารหรอืหอ้งปฏบิตักิารมขีดี
ความสามารถทีจ่ะทําไดห้รอืไม ่
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

4) การพจิารณา 
4. หากความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นขดีความสามารถที่
หอ้งปฏบิตักิารทีจ่ะดําเนนิการได ้เจา้หนา้ทีจ่ะกรอกรายละเอยีด
ของผูใ้ชบ้รกิารและความตอ้งการในการทดสอบลงในใบรับคํา
ขอบรกิาร และออกหมายเลขคําขอบรกิารพรอ้มทัง้แจง้ราคาและ
ระบกํุาหนดวนัเสร็จในใบคําขอบรกิารนัน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

5) การพจิารณา 
5. ผูใ้ชบ้รกิารตรวจสอบความถกูตอ้งของรายละเอยีดในใบคําขอ
บรกิารแลว้ลงชือ่ในแบบฟอรม์ใบรับคําขอบรกิาร แลว้เจา้หนา้ที่
จะลงชือ่รับงาน พรอ้มทัง้ใหสํ้าเนาใบรับคําขอบรกิารแก่
ผูใ้ชบ้รกิารเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการตดิตอ่เพือ่ตดิตามงานหรอื
รับผลการทดสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

6) การพจิารณา 
6. เจา้หนา้ทีเ่ก็บตวัอยา่งของผูใ้ชบ้รกิารไวเ้พือ่ดําเนนิการตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 
7) - 

7. ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไมส่ะดวกมาตดิตอ่ดว้ยตวัเองทีอ่าคาร
ศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทย ก็สามารถตดิตอ่ผา่นทางโทรศพัทห์รอื
อเีมลไ์ด ้และเมือ่หอ้งปฏบิตักิารพจิารณาแลว้เห็นวา่ความ

0 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นขา่ยทีส่ามารถจะดําเนนิการ
ใหบ้รกิารไดก็้จะใหผู้ใ้ชบ้รกิารจัดสง่ตวัอยา่งมาทางไปรษณีย์
หากตวัอยา่งมขีนาดเล็กหรอืหากเป็นขนาดใหญอ่าจจัดสง่โดย
บรกิารขนสง่อืน่ๆทีม่ั่นใจวา่จะไมเ่กดิความเสยีหายแกต่วัอยา่ง 
และผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในกระบวนการจัดสง่นี ้
 
(หมายเหต:ุ -)  

8) - 
8. เมือ่หอ้งปฏบิตักิารไดรั้บตวัอยา่งตามขอ้ 6. แลว้จะดําเนนิการ
ออกใบรับคําขอบรกิารใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร ตามรายละเอยีด ขอ้ 3-
4 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

9) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
9. เจา้หนา้ทีห่อ้งปฎบิตักิารจะแจง้ตดิตอ่ไปยงัผูใ้ชบ้รกิารเมือ่
งานนัน้ดําเนนิการทดสอบและจัดทําใบรายงานผลทดสอบเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารมาชําระคา่บรกิารและรับ
ผลทดสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

10) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
10. ผูใ้ชบ้รกิารมาตดิตอ่ขอรับผลการทดสอบและรับ
ตวัอยา่งทีเ่หลอืจากการทดสอบ (หากตอ้งการรับคนืและไดแ้จง้
ไวใ้นแตว่นัทีม่าขอใชบ้รกิาร) และชาํระคา่บรกิาร โดยนําสําเนา
ใบรับคําขอบรกิารทีไ่ดรั้บวนัทีม่าตดิตอ่ขอใช ้
     บรกิารเป็นเอกสารในการยนืยันความเป็นเจา้ของงาน   
หอ้งปฏบิตักิารจะแจง้ผลและออกใบรายงานผลการทดสอบแกผู่ ้
ทีม่กีารชําระคา่บรกิารแลว้เทา่นัน้  การชําระคา่บรกิารผูใ้ชบ้รกิาร
สามารถชําระคา่บรกิารเต็มจํานวนไดภ้ายในวนัทีม่าขอใชบ้รกิาร
และรับใบเสร็จไวเ้ป็นหลกัฐานในการมารับรายงานผลการ
ทดสอบตามเวลาทีแ่จง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

11) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
11. เมือ่ไดรั้บใบรายงานผลการทดสอบและตวัอยา่งทีเ่หลอืคนื
แลว้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งลงชือ่รับผลทดสอบและรับตวัอยา่ง(หาก
มตีวัอยา่งรับคนื) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

12) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
12. เจา้หนา้ทีอ่อกใบเสร็จรับเงนิ ใบกํากบัภาษี ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สาํเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
 
 
 
 



คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่บรกิารทดสอบวสัด ุและบรรจภุณัฑ ์
http://203.151.206.71/tpc/document/servicerate.pdf 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยก์ารบรรจหุบีหอ่ไทย 196 ถ.พหลโยธนิ จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900  โทร. 0 2579 1121-30  ตอ่ 3208 
โทรสาร 0 2579 7573E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบสมัครการสมันา/ฝึกอบรม 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ใบคําขอบรกิาร-ศนุยบ์รรจหุบีหอ่ไทย (ศทม.) 
(หมายเหต:ุ (http://203.151.206.71/tpc/document%5Cserviceform.pdf))  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การสมัมนา/ฝึกอบรมดา้นบรรจภุณัฑ ์ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อืน่ๆ (เชน่ การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบญัญัตสิถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ปี 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:  
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: ตามขอ้ตกลงของผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 14.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สําเนาคูม่อืประชาชน] การสมัมนา/ฝึกอบรมดา้นบรรจภุณัฑ ์23/09/2558 15:00 
 
 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


