หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพือ่ การอนุญาต
สําหรับผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ์
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ํา
มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๐๖๗-๒๕๕๒
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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สําหรับผลิตภัณฑ์ ก๊อกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ํา
มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๐๖๗-๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการ
อนุญาตสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
สํา นักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงยกเลิกประกาศสํา นักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์
อุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม :
การประหยัดน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๐๖๗-๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกําหนด
หลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะในการตรวจสอบเพื่ อ การอนุ ญ าตสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก๊ อ กน้ํ า สํ า หรั บ เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๐๖๗-๒๕๕๒ ดังรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

อุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒/๗

R2067(00)

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สําหรับผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ํา
มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๐๖๗-๒๕๕๒
๑. การยื่นคําขอ
ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน และข้อ ๒.๑.๑ พร้อมคําชี้แจง
แสดงลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือภาพ หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๑.๒ สถานทีจ่ ัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต และรายชื่อผู้แทนจําหน่าย (ถ้ามี)
๑.๓ รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต
๑.๔ แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการทําและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมรายละเอียดรายการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต
๑.๕ ใบรับรองคุณภาพหรือรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี)
๑.๖ การขอรับใบอนุญาตต้องแนบแบบ drawing ทุกรหัสรุ่น และในแบบอย่างน้อยต้องระบุ รายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อเรียกแบบรุ่น (model) และ รหัสรุ่น (code) ของก๊อกน้ํา
(๒) ชื่อเรียกแบบรุ่น (model) และ รหัสรุ่น (code) ของวัสดุที่ใช้ทํากลไกการเปิดปิดน้ํา และ
ลักษณะการเปิดปิดของวาล์ว (ลักษณะการเปิดปิด เช่น หันซ้าย ๙๐ องศา หันซ้าย ๑๘๐ องศา
หันขวา ๙๐ องศา หันขวา ๑๘๐ องศา โยกขึ้น-ลง โยกขึ้น-ลงและหันซ้ายขวา หมุน ๓๖๐ องศา
หมุน ๗๒๐ องศา หรือกดเปิด)
(๓) ชื่อเรียกตัวควบคุมปริมาตรน้ํา เช่น จุกเจาะรู ตัวเติมอากาศ ปลอกอัด หรือ แหวนยาง
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๒. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
๒.๑ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต
๒.๑.๑ การจําแนกผลิตภัณฑ์
จําแนกผลิตภัณฑ์ตามชื่อผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ประเภท ชนิด แบบ และ แบบรุ่น ดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
ก๊อกน้ํา
สําหรับ
อ่างล้างชาม

ก๊อกน้ํา
สําหรับ
อ่างล้างหน้าล้างมือ
ก๊อกน้ํา
ปิดอัตโนมัติ
สําหรับอ่าง
ล้างหน้าล้างมือ
หมายเหตุ

-

-

ประเภท

ชนิด

แบบ

ติดตั้งตาม อยู่นอกผนัง
แนวนอน ฝังในผนัง

เดี่ยว
เดี่ยวผสม

ติดตั้งตาม
แนวตั้ง

อยู่บนพื้น

คู่ผสม

ติดตั้งตาม
แนวนอน

ฝังในผนัง

เดี่ยว

ติดตั้งตาม
แนวตั้ง

เดี่ยวผสม

อยู่บนพื้น

คู่ผสม

ฝังในพื้น

คู่ผสม

ลักษณะ
แนวนอน
ลักษณะ
แนวตั้ง

-

-

เดี่ยว

แบบรุ่น

วัสดุที่ใช้ทํา
ตัวเรือน

วาล์ว
(วัสดุที่ใช้ทํา
กลไกเปิดปิด
และลักษณะ
การเปิดปิด)

ตัวควบคุม
ปริมาตรน้ํา

วัสดุที่ใช้ทํา
ตัวเรือน

วาล์ว
(วัสดุที่ใช้ทํา
กลไกเปิดปิด
และลักษณะ
การเปิดปิด)

ตัวควบคุม
ปริมาตรน้ํา

วัสดุที่ใช้ทํา
ตัวเรือน

วาล์ว
(วัสดุที่ใช้ทํา
กลไกเปิดปิด
และลักษณะ
การเปิดปิด)

ตัวควบคุม
ปริมาตรน้ํา

๑. แบบรุ่น หมายถึง ก๊อกน้ําที่มีตัวเรือนทําจากวัสดุเดียวกัน มีวาล์ว และมีตัวควบคุมปริมาตรน้ํา
อย่างเดียวกันตามที่ออกแบบไว้
๒. รหัสรุ่น หมายถึง ก๊อกน้ําแบบรุ่นเดียวกัน มีรูปร่างของตัวเรือน หัวก๊อก สายน้ําดี ท่อน้ํา
หรือที่เปิดปิดน้ํา อย่างเดียวกันตามที่ออกแบบไว้
๓. แบบรุ่นวาล์ว หมายถึง วาล์วที่มีกลไกการเปิดปิด ทําจากวัสดุอย่างเดียวกัน และ
มีลักษณะการเปิดปิด เหมือนกัน
๔. รหัสรุ่นวาล์ว หมายถึง วาล์วแบบรุ่นเดียวกัน ที่มีมิติหรือรูปร่างอย่างเดียวกันตามที่ออกแบบไว้
๕. แบบรุ่นตัวควบคุมปริมาตรน้ํา หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมปริมาตรน้ําที่มีกลไกควบคุมปริมาตรน้ํา
อย่างเดียวกันตามที่ออกแบบไว้
๖. รหัสรุ่นตัวควบคุมปริมาตรน้ํา หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมปริมาตรน้ําแบบรุ่นเดียวกัน
ที่มีมิติหรือรูปร่างอย่างเดียวกันตามที่ออกแบบไว้
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๒.๑.๒ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
เก็บตัวอย่างตามที่ยื่นขอ กรณีเป็นกลุ่มให้เก็บตัวอย่าง ดังนี้
๑) รายการผลที่เกิดขึ้นกับน้ํา จํานวน ๒ ชุดตัวอย่าง ต่อชื่อผลิตภัณฑ์ และ ต่อวัสดุที่ใช้ทํา
โดยแต่ละชุดตัวอย่างสามารถเก็บตัวอย่างจากหลายแบบรุ่นและรหัสรุ่น ที่ไม่ซ้ํากันได้
โดยมีตัวเรือนรวมทั้งส่วนประกอบ เช่น หัวก๊อก สายน้ําดี หรือท่อน้ํา เหมือนกัน
และต้องบรรจุปริมาตรน้ํารวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร
๒) รายการมิติ ความทนความดัน ปริมาตรน้ําหรือสมรรถนะ และ ความคงทนต่อการใช้งาน
จํานวน ๑ ชุดตัวอย่าง ต่อชื่อผลิตภัณฑ์และต่อแบบรุ่น ตัวอย่าง ๑ ชุด ประกอบด้วย
ก๊อกน้ํา จํานวน ๒ หน่วย
หมายเหตุ ๑. ผลทดสอบรายการปริมาตรน้ําหรือสมรรถนะของก๊อกน้ํา ที่มแี บบรุ่นแตกต่างกัน
แต่มีชื่อผลิตภัณฑ์เดียวกัน และมีแบบรุ่นตัวควบคุมปริมาตรน้ําอย่างเดียวกัน
ให้ใช้อ้างอิงได้กับก๊อกน้ําทุกแบบรุ่นที่เก็บตัวอย่างทดสอบในคราวเดียวกัน
๒. ผลทดสอบรายการความคงทนต่อการใช้งานของก๊อกน้ํา ที่มแี บบรุ่นแตกต่างกัน
แต่มชี ื่อผลิตภัณฑ์เดียวกัน และมีแบบรุ่นวาล์วอย่างเดียวกัน
ให้ใช้อ้างอิงได้กับก๊อกน้ําทุกแบบรุ่นทีเ่ ก็บตัวอย่างทดสอบในคราวเดียวกัน
๓. ในกรณีที่ยื่นขอทั้งประเภทติดตั้งตามแนวตั้งหรือรูปแบบแนวตั้ง และประเภทติดตั้ง
ตามแนวนอนหรือรูปแบบแนวนอน ให้เก็บตัวอย่างประเภทติดตั้งตามแนวนอนหรือ
รูปแบบแนวนอนเป็นตัวแทน สําหรับการทดสอบรายการมิตแิ ละมิติเกลียว
๔. ในกรณีที่แบบรุ่นและรหัสรุ่น ของก๊อกน้ําแตกต่างกัน แต่มีอุปกรณ์สายน้ําดี
หรือท่อน้ําเหมือนกัน ให้เก็บตัวอย่างอุปกรณ์นั้น เพียง ๑ ชุดตัวอย่าง เพื่อเป็น
ตัวแทนทุกชุดตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างในคราวเดียวกันได้
ยกเว้นการทดสอบรายการผลที่เกิดขึ้นกับน้ํา
๒.๒ การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบดังนี้
๒.๒.๑ การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
๒.๒.๒ การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่
๒.๒.๓ การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์
๒.๒.๔ การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
๒.๒.๕ การควบคุมกระบวนการผลิต
๒.๒.๖ การควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
๒.๒.๗ การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
๒.๒.๘ การชี้บ่งและสอบกลับได้
๒.๒.๙ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
๒.๒.๑๐ การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
๒.๒.๑๑ การปฏิบัติการแก้ไข และการดําเนินการกับข้อร้องเรียน
๒.๒.๑๒ การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก
รายละเอียดดังภาคผนวก
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๒.๓ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์มีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์
ทุกรายการตามข้อกําหนดของมาตรฐาน โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นที่มีความสามารถเป็น
ผู้ดําเนินการแทนได้ และอย่างน้อยต้องจัดให้มีการทดสอบและมีเครื่องมือทดสอบเพื่อการทดสอบเป็น
ประจําของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์ในรายการดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ มิติและมิติเกลียว
๒.๓.๒ ความทนความดัน
๒.๓.๓ ปริมาตรน้ําต่อนาที (เฉพาะก๊อกน้ําสําหรับอ่างล้างชามและก๊อกน้ําสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ)
๒.๓.๔ สมรรถนะ (เฉพาะก๊อกน้ําปิดอัตโนมัติสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ)
๒.๓.๕ ความคงทนต่อการใช้งาน
๒.๔ การออกใบอนุญาต
สํานักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรมจะพิจารณาออกใบอนุญ าตในกรณีที่ผลการตรวจสอบ
ตัว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและผลการตรวจประเมิ น ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพมี ค วาม
เหมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะรั ก ษาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งสม่ํ า เสมอ โดยระบุ ร ายละเอี ย ด
ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตตามการจําแนกผลิตภัณฑ์ในข้อ ๒.๑.๑
๒.๕ การตรวจติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตยังคงมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ และ
โรงงานที่ ทํ า ผลิต ภั ณฑ์ นั้ น ยั งมี ค วามสามารถในการควบคุ ม คุณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามระบบควบคุ ม
คุณภาพที่ได้รับการตรวจประเมินแล้วอย่างต่อเนื่อง
๒.๕.๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจติดตามผลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตและระบบควบคุม
คุณภาพของโรงงงานที่ทําผลิตภัณฑ์นั้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการตรวจติดตามผลโดยผู้ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ ให้
จัด ส่งรายงานการตรวจติดตามผลดังกล่าวให้สํา นักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่การตรวจติดตามผลแล้วเสร็จ
๒.๕.๒ สํา นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมอาจดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น ระบบควบคุ ม
คุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์นั้น และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิต สถานที่
เก็บ และสถานที่จําหน่าย เพื่อการตรวจสอบติดตามผลเพิ่มเติมก็ได้
ทั้งนี้ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจปรับความถี่และระยะเวลาในการตรวจติดตามผล
เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ต ามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขีด ความสามารถในการรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์นั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง
๓. เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนดตามมาตรา
๒๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมแจ้งให้ทราบในวันที่ได้รับใบอนุญาต

๖/๗

R2067(00)

บทเฉพาะกาล
บรรดาคําขอรับใบอนุญาตที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้ประกาศไว้
แล้ว ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะใน
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตนี้ภายในระยะเวลาตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด

๗/๗

R2067(00)

ภาคผนวก
แนบท้ายหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
รายละเอียดข้อกําหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
๑. การบริหารจัดการองค์กร และบุคลากร
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ
และต่อเนื่อง ผูท้ ําผลิตภัณฑ์ต้อง
๑.๑ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ มีการกําหนดอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆที่ชัดเจน
๑.๓ มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการทําผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต / ได้รับใบอนุญาต
๑.๔ มีบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย
(๑) กําหนดความสามารถที่จําเป็น
(๒) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม
(๓) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม
(๔) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวัติที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
๒. การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๒.๑ มี อ าคาร สถานที่ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมและมี
ขีดความสามารถเพียงพอที่จะทําผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
๒.๒ มีระบบการซ่อมแซมและการบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถทําผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๒.๓ มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม
๓. การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีทมี่ ีการพัฒนา ออกแบบ หรือปรับเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๓.๑ มีการวางแผน ควบคุม และทบทวนการออกแบบในขัน้ ตอนต่างๆตามความเหมาะสม
๓.๒ มีข้อมูลการออกแบบที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ มีผลการออกแบบในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม และต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ
๓.๔ มีการทบทวน ทวนสอบ และยืนยันผลของการออกแบบ เพื่อแสดงว่าสามารถนําไปใช้ทําผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานได้
๓.๕ กรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงแบบของผลิตภัณฑ์ ต้องดําเนินการตามข้อ ๓.๑ ถึง ๓.๓ โดยอนุโลม
๓.๖ เก็บรักษาบันทึกผลการออกแบบ การยืนยัน และเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
๔. การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ ใช้เพื่อช่วยในการทําผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
งานจ้างทําหรือจ้างเหมา และสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๔.๑ มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์กําหนดที่ใช้ใน
การจัดซื้อ
๔.๒ มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเป็นเอกสาร
๔.๓ มีบันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
(๑)

๕. การควบคุมกระบวนการผลิต
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๕.๑ มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทําผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ
และทดสอบในขั้นตอนต่างๆระหว่างกระบวนการทําผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์กําหนดที่ใช้ในการควบคุม
๕.๒ ดําเนินการทําผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ์ที่กําหนด
ซึง่ ต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปนี้
(๑) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกําหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์
(๒) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๓) มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
(๔) มีการใช้เครื่องมือ สําหรับการตรวจวัด และการเฝ้าระวัง
(๕) มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง
(๖) มีการดําเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ
(๗) มีบันทึกที่จําเป็นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ากระบวนการในการทําผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้
เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
๕.๓ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ต้องมี
หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการในการทําผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สามารถทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
คุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
๖. การควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๖.๑ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตามวิธีการที่กําหนด และสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน ทั้งนี้
ก่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบที่จําเป็น
และได้กําหนดไว้ในขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานทุกรายการ
๖.๒ จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
๗. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๗.๑ ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้า เพื่อ
ป้องกันการนําไปใช้งานหรือการส่งมอบให้แก่ลูกค้าอื่น และต้องดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นั้น
ตามวิธีการที่เหมาะสมโดยจัดทําเป็นเอกสาร
๗.๒ จัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของข้อบกพร่อง รวมทั้งการดําเนินการกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘. การชี้บ่งและสอบกลับได้
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๘.๑ ชี้บ่งผลิตภัณฑ์และสถานะของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆด้วยวิธีการทีเ่ หมาะสม
๘.๒ ชี้บ่งผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่มีข้อกําหนดหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดใดๆ ต้องกําหนดวิธีการในการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถสอบกลับได้ เพื่อให้สามารถใช้ใน
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้

(๒)

๙. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ผู้ทํา ผลิต ภั ณฑ์ต้ องเก็บ รัก ษาวั ต ถุดิ บ ผลิต ภัณ ฑ์ร ะหว่า งการผลิต และผลิ ต ภัณ ฑ์สํา เร็จ รู ป ให้มีส ภาพที่
เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนดที่จะนําไปใช้ทําผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆ และการส่งมอบให้แก่ลูกค้า
ทั้งนี้ รวมถึงการเคลื่อนย้าย การบรรจุ การจัดเก็บ และการป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
๑๐. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๑๐.๑ มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จําเป็นเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุก
ขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป อย่างน้อยต้องมีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และ
เครื่องทดสอบ เพื่อใช้เป็นประจํา ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตที่กําหนดไว้
๑๐.๒ สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลต่อคุณภาพ โดยต้อง
(๑) ดําเนินการตามช่วงเวลาที่กําหนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ถึงมาตรฐานที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล
(๒) แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
(๓) มีการป้องกันการปรับแต่งเครื่องมือที่สอบเทียบแล้ว
(๔) มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคลื่อนย้าย การบํารุงรักษา และเก็บรักษา
๑๐.๓ ดํ า เนิ น การเพื่ อ จั ด การกั บ เครื่ อ งตรวจ เครื่ อ งวั ด และเครื่ อ งทดสอบ รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ หากพบว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม
๑๐.๔ มีและเก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน
๑๑. การปฏิบัติการแก้ไข และการดําเนินการกับข้อร้องเรียน
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๑๑.๑ ดํา เนิน การแก้ ไขและปฏิบั ติการแก้ ไขข้ อบกพร่อ งของผลิ ต ภัณ ฑ์และระบบควบคุ มคุณ ภาพเพื่ อ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ํา
๑๑.๒ ดํ า เนิ น การกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ จากลู ก ค้ า หรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งโดยมิ ชั ก ช้ า โดยต้ อ งมี บั น ทึ ก การ
ดําเนินการและผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว และเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
๑๑.๓ มี วิ ธี ก ารเรี ย กคื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ง มอบหรื อ วางจํ า หน่ า ยในท้ อ งตลาดกรณี ที่ พ บว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน
๑๑.๔ มีก ารรวบรวมและวิเ คราะห์ ข้อ บกพร่อ งและปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละระบบควบคุ ม
คุณภาพ และนําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมคุณภาพ
๑๒. การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง
๑๒.๑ จัดให้มเี อกสารที่ถูกต้อง ทันสมัย และจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
๑๒.๒ มีวิธีการป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัยหรือยกเลิกแล้ว
๑๒.๓ มีการชี้บ่ง รวบรวม จัด เก็ บ และรัก ษาบัน ทึกต่ า งๆไว้เพื่อแสดงความเป็น ไปตามข้อกําหนดของ
ผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมคุณภาพ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและบันทึกอาจอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๓)

