หลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพือ่ การอนุญาต
สําหรับผลิตภัณฑกระบอกฉีดยาผานใตผิวหนังปราศจากเชื้อ
ชนิดใชครั้งเดียว
มาตรฐานเลขที่ มอก.๗๗๗-๒๕๕๒
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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สําหรับผลิตภัณฑกระบอกฉีดยาผานใตผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชครั้งเดียว
มาตรฐานเลขที่ มอก.๗๗๗-๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ
อนุญาตสําหรับผลิตภัณฑแตละมาตรฐานใหสอดคลองกับประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เรือ่ ง
กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
สํานัก งานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุ ตสาหกรรมจึง ยกเลิก ประกาศสํ านัก งานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑกระบอกฉีดยาผานใตผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชครัง้
เดียว มาตรฐานเลขที่ มอก.๗๗๗-๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสําหรับผลิตภัณฑกระบอกฉีดยาผานใตผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชครั้งเดียว มาตรฐาน
เลขที่ มอก.๗๗๗-๒๕๕๒ ดังรายละเอียดทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔
ชัยยง กฤตผลชัย
(นายชัยยง กฤตผลชัย)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สําหรับผลิตภัณฑกระบอกฉีดยาผานใตผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชครั้งเดียว
มาตรฐานเลขที่ มอก.๗๗๗-๒๕๕๒
๑. การยื่นคําขอ
ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหผูยื่นคําขอจัดสงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ รายละเอียดผลิตภัณฑซึ่งสอดคลองกับรายละเอียดที่ระบุไวในมาตรฐาน และขอ ๒.๑.๑ พรอมคําชีแ้ จง
แสดงลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ หรือภาพ หรือตัวอยางผลิตภัณฑ
๑.๒ สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต และรายชื่อผูแทนจําหนาย (ถามี)
๑.๓ รายการวัตถุดิบหรือสวนประกอบหลักที่ใชในการทําผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต
๑.๔ แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการทําและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ พรอมรายละเอียดรายการ
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต
๑.๕ ใบรับรองคุณภาพหรือรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต (ถามี)
๒. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
๒.๑ การตรวจสอบผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต
๒.๑.๑ การจําแนกผลิตภัณฑ
แบงตามความจุระบุของกระบอกฉีดยา
๒.๑.๒ การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบตามขอกําหนดของมาตรฐาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายการตรวจสอบ
ความจุ
รูปรางและสวนประกอบ
ลักษณะทั่วไป
ปริมาตรสูญเปลา
การรั่วซึมทีล่ ูกสูบ
คุณลักษณะทางชีวภาพ ความปราศจากเชื้อ
ความเปนกรด-ดาง
ปริมาณโลหะ
คุณลักษณะทางชีวภาพ สารไพโรเจน
ความเปนพิษ

การเก็บตัวอยาง

๑ ชุดตัวอยางตอความจุระบุ

๑ ความจุ ตอความจุระบุเพือ่ เปนตัวแทน
ของทุกความจุระบุ

หมายเหตุ ตัวอยาง ๑ ชุดตัวอยาง ประกอบดวยกระบอกฉีดยาผานใตผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช
ครั้งเดียว จํานวนไมนอยกวา ๓๕๐ กระบอก
๒.๒ การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ มีองคประกอบดังนี้
๒.๒.๑ การบริหารจัดการองคกรและบุคลากร
๒.๒.๒ การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่
๒.๒.๓ การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ
๒.๒.๔ การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
๒.๒.๕ การควบคุมกระบวนการผลิต
๒.๒.๖ การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป
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๒.๒.๗ การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
๒.๒.๘ การชี้บงและสอบกลับได
๒.๒.๙ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
๒.๒.๑๐ การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
๒.๒.๑๑ การปฏิบัติการแกไขและการดําเนินการกับขอรองเรียน
๒.๒.๑๒ การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก
รายละเอียดดังภาคผนวก
๒.๓ ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตองจัดใหโรงงานที่ทําผลิตภัณฑมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ
ทุกรายการตามขอกํ าหนดของมาตรฐาน โดยอาจมอบหมายใหห นวยงานอื่นที่ มีความสามารถเป น
ผูดําเนินการแทนได และอยางนอยตองจัดใหมีการทดสอบและมีเครื่องมือทดสอบเพื่อการทดสอบเปน
ประจําของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑในรายการดังตอไปนี้
๒.๓.๑ ความจุ
๒.๓.๒ รูปรางและสวนประกอบ ไดแก สเกลบอกปริมาตร ตัวกระบอกและปกกระบอก
ลูกสูบและกานฉีด หัวฉีด และการหลอลื่น
๒.๓.๓ ความเปนกรด-ดาง
๒.๓.๔ การรั่วซึมที่ลูกสูบ
๒.๔ การออกใบอนุญาต
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุ ตสาหกรรมจะพิจารณาออกใบอนุญาตในกรณีที่ผ ลการตรวจสอบ
ตัวอยางผลิ ตภัณ ฑ เ ป นไปตามมาตรฐานและผลการตรวจประเมิ นระบบควบคุ ม คุณภาพมี ความ
เหมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะรั ก ษาคุณภาพผลิ ต ภัณ ฑ ใ ห เ ป นไปอย างสม่ํ า เสมอ โดยระบุ ร ายละเอี ย ด
ผลิตภัณฑที่อนุญาตตามการจําแนกผลิตภัณฑในขอ ๒.๑.๑
๒.๕ การตรวจติดตามผล
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตยังคงมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ และ
โรงงานที่ ทํ าผลิ ตภัณฑ นั้ นยัง มี ความสามารถในการควบคุ ม คุณภาพผลิ ตภัณฑ ตามระบบควบคุ ม
คุณภาพที่ไดรับการตรวจประเมินแลวอยางตอเนื่อง
๒.๕.๑ ผู รั บ ใบอนุญ าตตอ งจั ดให มี ก ารตรวจติดตามผลผลิ ตภัณฑ ที่ ไดรั บ ใบอนุญ าตและระบบ
ควบคุมคุณภาพของโรงงงานที่ทําผลิตภัณฑนั้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
กรณีที่ผูรับใบอนุญาตจัดใหมีการตรวจติดตามผลโดยผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑที่ไดรับ
การแตงตั้งตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
ใหจัดสงรายงานการตรวจติดตามผลดังกลาวใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่การตรวจติดตามผลแลวเสร็จ
๒.๕.๒ สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุ ตสาหกรรมอาจดําเนินการตรวจประเมินระบบควบคุม
คุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑนั้น และเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่ผลิต สถานที่
เก็บ และสถานที่จําหนาย เพื่อการตรวจสอบติดตามผลเพิ่มเติมก็ได
ทั้งนี้ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอาจปรับความถี่และระยะเวลาในการตรวจติดตามผล
เพิ่ ม ขึ้นหรื อลดลงไดตามความเหมาะสม โดยพิ จารณาจากขีดความสามารถในการรัก ษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และระบบควบคุม คุณภาพของโรงงานที่ทําผลิตภัณฑนั้นใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
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๓. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนดตามมาตรา
๒๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมแจงใหทราบในวันที่ไดรับใบอนุญาต
บทเฉพาะกาล
บรรดาคําขอรับใบอนุญาตที่อยูระหวางดําเนินการตามหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่ไดประกาศไว
แลว ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ และใหผูไดรับใบอนุญาตปรับปรุงใหเปนไปตามหลักเกณฑเฉพาะใน
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตนี้ภายในระยะเวลาตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด
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ภาคผนวก
แนบทายหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
รายละเอียดขอกําหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
๑. การบริหารจัดการองคกรและบุคลากร
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาต มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง ผูทําผลิตภัณฑตอง
๑.๑ มีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของหนาที่และความรับผิดชอบของ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
๑.๒ มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหนงตางๆที่ชัดเจน
๑.๓ มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการทําผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต / ไดรับใบอนุญาต
๑.๔ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย
(๑) กําหนดความสามารถที่จําเปน
(๒) จัดใหมีการพัฒนาและฝกอบรม
(๓) ประเมินผลของการพัฒนาและฝกอบรม
(๔) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวัติที่เกี่ยวกับความรูความสามารถของบุคลากร
๒. การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๒.๑ มี อ าคาร สถานที่ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณที่ ใ ชในการทํ าผลิ ต ภัณฑ ที่ เ หมาะสมและมี
ขีดความสามารถเพียงพอที่จะทําผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๒.๒ มีระบบการซอมแซมและการบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถทําผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน
๒.๓ มีและจัดเก็บบันทึกการซอมแซมและการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม
๓. การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ
กรณีที่มีการพัฒนา ออกแบบ หรือปรับเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ ผูทําผลิตภัณฑตอง
๓.๑ มีการวางแผน ควบคุม และทบทวนการออกแบบในขั้นตอนตางๆตามความเหมาะสม
๓.๒ มีขอมูลการออกแบบที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๓.๓ มีผลการออกแบบในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม และตองสอดคลองกับขอมูลที่ใชในการออกแบบ
๓.๔ มีการทบทวน ทวนสอบ และยืนยันผลของการออกแบบ เพื่อแสดงวาสามารถนําไปใชทําผลิตภัณฑให
สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานได
๓.๕ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบของผลิตภัณฑ ตองดําเนินการตามขอ ๓.๑ ถึง ๓.๓ โดยอนุโลม
๓.๖ เก็บรักษาบันทึกผลการออกแบบ การยืนยัน และเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
๔. การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นส วนที่เป นสวนประกอบของผลิตภัณฑ สิ่ งที่ใชเพื่อชวยในการทํ าผลิ ตภัณฑ บรรจุ ภัณฑ
งานจางทําหรือจางเหมา และสิ่งที่เปนทรัพยสินของลูกคาเพื่อใชในการทําผลิตภัณฑ เปนตน
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๔.๑ มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคลองกับเกณฑกําหนดที่ใชใน
การจัดซื้อ
๔.๒ มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเปนเอกสาร
๔.๓ มีบันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน
(๑)

๕. การควบคุมกระบวนการผลิต
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๕.๑ มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทําผลิตภัณฑ การตรวจสอบ
และทดสอบในขั้นตอนตางๆระหวางกระบวนการทําผลิตภัณฑ รวมทั้งเกณฑกําหนดที่ใชในการควบคุม
๕.๒ ดําเนินการทําผลิตภัณฑ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทําผลิตภัณฑที่กําหนด
ซึ่งตองควบคุมปจจัยดังตอไปนี้
(๑) มีขอมูลซึ่งระบุถึงขอกําหนดหรือคุณลักษณะที่ตองการของผลิตภัณฑ
(๒) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงาน
(๓) มีการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่เหมาะสม
(๔) มีการใชเครื่องมือ สําหรับการตรวจวัด และการเฝาระวัง
(๕) มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝาระวัง
(๖) มีการดําเนินการตรวจปลอย การสงมอบ และกิจกรรมหลังการสงมอบ
(๗) มีบันทึกที่จําเปนเพื่อเปนหลักฐานแสดงวากระบวนการในการทําผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑที่ได
เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
๕.๓ ในกรณีที่ ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑไมสามารถแสดงถึง คุณสมบัติของผลิ ตภัณฑไดโดยตรง ตองมี
หลักฐานที่สามารถพิสูจนใหเห็นวากระบวนการในการทําผลิตภัณฑที่ใช สามารถทําใหผลิตภัณฑทไี่ ดมี
คุณภาพเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
๖. การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๖.๑ ตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูปตามวิธีการที่กําหนด และสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน ทั้งนี้
กอนการตรวจปลอยผลิตภัณฑตองมั่นใจวาผลิตภัณฑสําเร็จรูปนั้น ไดผานการตรวจสอบ/ทดสอบที่จําเปน
และไดกําหนดไวในขั้นตอนตางๆ ครบถวนแลว และเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานทุกรายการ
๖.๒ จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน
๗. การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๗.๑ ควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในขั้นตอนตางๆ รวมทั้งผลิตภัณฑที่รับคืนจากลูกคา เพื่อ
ปองกันการนําไปใชงานหรือการสงมอบใหแกลูกคาอื่น และตองดําเนินการแกไขขอบกพรองตางๆ นั้น
ตามวิธีการที่เหมาะสมโดยจัดทําเปนเอกสาร
๗.๒ จัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของขอบกพรอง รวมทั้งการดําเนินการกับผลิตภัณฑดังกลาว
๘. การชี้บงและสอบกลับได
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๘.๑ ชี้บงผลิตภัณฑและสถานะของผลิตภัณฑในขั้นตอนตางๆดวยวิธีการที่เหมาะสม
๘.๒ ชี้บงผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดที่สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
กรณีที่มีขอกําหนดหรือกฎหมายกําหนดใหตองเรียกคืนผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองหรือไมเปนไปตาม
ขอกําหนดใดๆ ตองกําหนดวิธีการในการชี้บงผลิตภัณฑใหสามารถสอบกลับได เพื่อใหสามารถใชใน
การเรียกคืนผลิตภัณฑได

(๒)

๙. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
ผูทํ าผลิ ตภัณฑ ตอ งเก็บ รั ก ษาวัตถุดิบ ผลิ ตภัณฑ ร ะหวางการผลิ ต และผลิ ตภัณฑ สํ าเร็ จ รู ป ให มี ส ภาพที่
เหมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดที่จะนําไปใชทําผลิตภัณฑในขั้นตอนตางๆ และการสงมอบใหแกลูกคา
ทั้งนี้ รวมถึงการเคลื่อนยาย การบรรจุ การจัดเก็บ และการปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ
๑๐. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๑๐.๑ มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จําเปนเพื่อใชในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑในทุก
ขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป อยางนอยตองมีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และ
เครื่องทดสอบ เพื่อใชเปนประจํา ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑตามหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตที่กําหนดไว
๑๐.๒ สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลตอคุณภาพ โดยตอง
(๑) ดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนการใชงาน และสามารถสอบกลับไดถงึ มาตรฐานทีเ่ ปน
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล
(๒) แสดงสถานะการสอบเทียบไวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได
(๓) มีการปองกันการปรับแตงเครื่องมือที่สอบเทียบแลว
(๔) มีการปองกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหวางการเคลือ่ นยาย การบํารุงรักษา และเก็บรักษา
๑๐.๓ ดํา เนิ นการเพื่ อ จั ด การกั บ เครื่ อ งตรวจ เครื่ อ งวัด และเครื่ อ งทดสอบ รวมถึง ผลิ ตภั ณ ฑ ที่ ได รั บ
ผลกระทบ หากพบวาเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไมเปนไปตามขอกําหนด ดวยวิธีการ
ที่เหมาะสม
๑๐.๔ มีและเก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไวเปนหลักฐาน
๑๑. การปฏิบัติการแกไขและการดําเนินการกับขอรองเรียน
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๑๑.๑ ดําเนินการแก ไขและปฏิบั ติก ารแก ไขขอ บกพร อ งของผลิ ตภัณฑ และระบบควบคุม คุณภาพเพื่ อ
ปองกันการเกิดขอบกพรองซ้ํา
๑๑.๒ ดําเนิน การกั บ ข อ ร อ งเรี ย นที่ ได รั บ จากลู ก ค าหรื อ ผู เ กี่ ยวขอ งโดยมิ ชั ก ชา โดยตอ งมี บั น ทึ ก การ
ดําเนินการและผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว และเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารตรวจสอบได
๑๑.๓ มี วิธี ก ารเรี ย กคื นผลิ ตภัณ ฑ ที่ ส ง มอบหรื อ วางจํ าหนายในท อ งตลาดกรณีที่ พ บว าไม เ ป นไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน
๑๑.๔ มีก ารรวบรวมและวิเ คราะห ขอ บกพร อ งและป ญ หาที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ ผลิ ตภัณฑ และระบบควบคุม
คุณภาพ และนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและระบบควบคุมคุณภาพ
๑๒. การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก
ผูทําผลิตภัณฑตอง
๑๒.๑ จัดใหมีเอกสารที่ถูกตอง ทันสมัย และจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
๑๒.๒ มีวิธีการปองกันการใชเอกสารที่ลาสมัยหรือยกเลิกแลว
๑๒.๓ มีก ารชี้บ ง รวบรวม จัดเก็ บ และรั ก ษาบั นทึ กตางๆไวเพื่ อ แสดงความเปนไปตามขอกํ าหนดของ
ผลิตภัณฑและระบบควบคุมคุณภาพ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคลอ งกับขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
เอกสารและบันทึกอาจอยูในรูปแบบใดๆ เชน กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส
(๓)

