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ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สาหรับผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนเรซิน
มาตรฐานเลขที่ มอก.1306-2538
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
อนุญาตสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ลงวันที่ 20 เมษายน 2554
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงยกเลิกประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ โพลิโพรพิลีนเรซิน มาตรฐานเลขที่ มอก .1306-2538
ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2553 และกาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สาหรับผลิต ภัณฑ์
โพลิโพรพิลีนเรซิน มาตรฐานเลขที่ มอก.1306-2538 ดังรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557
(ลงชื่อ)

อุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สาหรับผลิตภัณฑ์โพลิโพรพิลีนเรซิน
มาตรฐานเลขที่ มอก.1306-2538
1. การยื่นคาขอ
ในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคาขอจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับรายละเอียด ที่ระบุ ไว้ในมาตรฐาน และข้อ 2.1.1 พร้อมคาชี้แจง
แสดงลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือภาพ หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1.2 สถานทีจ่ ัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต และรายชื่อผู้แทนจาหน่าย (ถ้ามี)
1.3 รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต
1.4 แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการทาและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมรายละเอียดรายการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต
1.5 ใบรับรองคุณภาพหรือรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี)
2. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
2.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต
2.1.1 การจาแนกผลิตภัณฑ์ ตาม ประเภท กลุ่ม ชนิด ชั้นคุณภาพ และเซลล์ลิมิต ดังนี้
ประเภท
กลุ่ม
- ภาชนะบรรจุ
โพลิเมอร์เอกพันธ์
อาหารและวัสดุ
หุ้มห่ออาหาร (F)
โพลิเมอร์สหพันธ์คละ
- ใช้งานทั่วไป (GP) โพลิเมอร์สหพันธ์
ทนแรงกระแทก

ชนิด
ใช้งานทั่วไป
นิวคลิเอต
มีความเป็นผลึกสูง
ใช้งานทั่วไป
นิวคลิเอต
ทนแรงกระแทกต่า (ใช้งานทั่วไป)
ทนแรงกระแทกปานกลาง
ทนแรงกระแทกสูง
ทนแรงกระแทกสูงมาก
นิวคลิเอต

ชั้นคุณภาพ
1 ถึง 7
1 ถึง 3
1 ถึง 6
1 ถึง 7
1 ถึง 4
1 ถึง 9
1 ถึง 9
1 ถึง 9
1 ถึง 9
1 ถึง 9

เซลล์ลิมิต
1 ถึง 8
1 ถึง 8
1 ถึง 8
1 ถึง 8
1 ถึง 8
1 ถึง 8
1 ถึง 8

2.1.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
(1) เก็บตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่างต่อประเภทต่อกลุ่มต่อชนิดต่อชั้นคุณ ภาพต่อเซลล์ลิมิต(ถ้ามี)
กรณียื่นขอเป็นกลุ่ม เก็บตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่างต่อประเภทต่อกลุ่มต่อชนิดโดยเก็บ
ตัวอย่างชั้นคุณภาพและเซลล์ลิมิต(ถ้ามี) ที่มีการผลิตมากที่สุด
(2) ตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ประกอบด้วย
- โพลิโพรพิลีนเรซิน จานวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ สาหรับการทดสอบ
การบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก
- โพลิโพรพิลีนเรซิน น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม สาหรับการทดสอบ
คุณลักษณะที่ต้องการ
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2.2 การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบดังนี้
2.2.1 การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
2.2.2 การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่
2.2.3 การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.2.4 การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
2.2.5 การควบคุมกระบวนการผลิต
2.2.6 การควบคุมผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
2.2.7 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
2.2.8 การชี้บ่งและสอบกลับได้
2.2.9 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
2.2.10 การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
2.2.11 การปฏิบัติการแก้ไขและการดาเนินการกับข้อร้องเรียน
2.2.12 การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก
รายละเอียดดังภาคผนวก
2.3 ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์ มีการควบคุม /ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์
ทุกรายการตาม ข้อกาหนดของ มาตรฐาน โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นที่มีความสามารถเป็น
ผู้ดาเนินการแทนได้ และอย่างน้อยต้องจัดให้ มีการทดสอบและมีเครื่องมือทดสอบเพื่อ การทดสอบเป็น
ประจาของโรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์ในรายการดังต่อไปนี้
2.3.1 อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว
2.3.2 ความต้านแรงดึง
2.3.3 มอดุลัสการโค้งงอ
2.3.4 ความต้านแรงกระแทกอิซอด
2.3.5 ความต้านแรงกระแทกที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส (เฉพาะกลุ่มโพลิเมอร์สหพันธ์
ทนแรงกระแทก)
2.3.6 อุณหภูมิการโก่งตัวเมื่อร้อนภายใต้แรงกด
2.4 การออกใบอนุญาต
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตส าหกรรมจะพิจารณา ออกใบอนุญาต ในกรณีที่ผลการตรวจสอบ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานและผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพมีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างสม่าเสมอ
โดยระบุ รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตตามการจาแนกผลิตภัณฑ์ในข้อ 2.1.1
2.5 การตรวจติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตยังคงมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ และ
โรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์นั้นยังมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุม
คุณภาพที่ได้รับการตรวจประเมินแล้วอย่างต่อเนื่อง
2.5.1 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัด ให้มีการตรวจติดตามผลผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับใบอนุญาต และระบบ
ควบคุมคุณภาพของโรงงงานที่ทาผลิตภัณฑ์นั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กรณีที่ ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการตรวจติดตามผลโดย ผู้ตรวจสอบการทาผลิตภัณ ฑ์ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห กรรม พ.ศ.2511
ให้จัดส่งรายงานการตรวจติดตามผลดังกล่าว ให้สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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2.5.2

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การตรวจติดตามผลแล้วเสร็จ
สานักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจดาเนินการ ตรวจประเมินระบบควบคุม
คุณภาพของโรงงานที่ทา ผลิตภัณฑ์นั้น และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิต สถานที่
เก็บ และสถานที่จาหน่าย เพื่อการตรวจสอบติดตามผลเพิ่มเติมก็ได้

ทั้งนี้ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจปรับ ความถี่และระยะเวลาในการตรวจติดตามผล
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา จากขีดความสามารถในการรักษาคุณภ าพ
ผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์นั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาหนดตามมาตรา
25 ทวิ แห่งพระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ. 2511 ซึ่งสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมแจ้งให้ทราบในวันที่ได้รับใบอนุญาต
บทเฉพาะกาล
บรรดาคาขอรับใบอนุญาตที่อยู่ระหว่างดาเนินการตามหลักเกณฑ์เฉพาะ ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้ประกาศไว้
แล้ว ให้ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็ จ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะ ใน
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตนี้ภายในระยะเวลาตามที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาหนด
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ภาคผนวก
แนบท้ายหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
รายละเอียดข้อกาหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
1. การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ที่ขอรับใบอนุญาต /ได้รับใบอนุญาต มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีการกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตาแหน่งต่างๆที่ชัดเจน
1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการทาผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต / ได้รับใบอนุญาต
1.4 มีบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย
(1) กาหนดความสามารถที่จาเป็น
(2) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม
(4) จัดทาและเก็บรักษาบันทึกประวัติที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
2. การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
2.1 มีอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุ ปกรณ์ที่ใช้ในการ ทาผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมและ
มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะทาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2.2 มีระบบการซ่อมแซมและการบารุงรักษา เพื่อให้สามารถทาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.3 มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบารุงรักษาอย่างเหมาะสม
3. การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีทมี่ ีการพัฒนา ออกแบบ หรือปรับเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
3.1 มีการวางแผน ควบคุม และทบทวนการออกแบบในขั้นตอนต่างๆตามความเหมาะสม
3.2 มีข้อมูลการออกแบบที่เพียงพอ ซึง่ รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3 มีผลการออกแบบในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม และต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ
3.4 มีการทบทวน ทวนสอบ และยืนยัน ผลของการออกแบบ เพื่อแสดงว่าสามารถนาไปใช้ทาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานได้
3.5 กรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงแบบของผลิตภัณฑ์ ต้องดาเนินการตามข้อ 3.1 ถึง 3.3 โดยอนุโลม
3.6 เก็บรักษาบันทึกผลการออกแบบ การยืนยัน และเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
4. การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิ่งทีใ่ ช้เพื่อช่วยในการทาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
งานจ้างทาหรือจ้างเหมา และสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
4.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์กาหนดที่ใช้ใน
การจัดซื้อ
4.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทาเป็นเอกสาร
4.3 มีบันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
(1)

5. การควบคุมกระบวนการผลิต
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
5.1 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทาผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทาผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ
และทดสอบในขั้นตอนต่างๆระหว่างกระบวนการทาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์กาหนดที่ใช้ในการควบคุม
5.2 ดาเนินการทาผลิตภัณฑ์ และควบคุม /ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการ ทาผลิตภัณฑ์ที่กาหนด
ซึ่งต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปนี้
(1) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกาหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจาเป็นสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
(3) มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
(4) มีการใช้เครื่องมือ สาหรับการตรวจวัด และการเฝ้าระวัง
(5) มีการดาเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง
(6) มีการดาเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ
(7) มีบันทึกที่จาเป็นเพื่อเป็นหลักฐาน แสดงว่ากระบวนการ ในการทาผลิต ภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
5.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถแสดง ถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ต้อง มี
หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการในการทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สามารถทาให้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มี
คุณภาพเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
6. การควบคุมผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
6.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปตามวิธีการที่กาหนด และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ มาตรฐาน ทั้งนี้
ก่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบที่จาเป็น
และได้กาหนดไว้ในขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานทุกรายการ
6.2 จัดทาบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
7. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
7.1 ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้ งผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้า เพื่อ
ป้องกันการนาไปใช้งานหรือการส่งมอบให้แก่ลูกค้าอื่น และต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นั้น
ตามวิธีการที่เหมาะสมโดยจัดทาเป็นเอกสาร
7.2 จัดทาและเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของข้อบกพร่อง รวมทั้งการดาเนินการกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
8. การชี้บ่งและสอบกลับได้
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
8.1 ชี้บ่งผลิตภัณฑ์และสถานะของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆด้วยวิธีการที่เหมาะสม
8.2 ชี้บ่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป โดยอย่างน้อยต้องมี รายละเอียดที่สอดคล้องกับข้ อกาหนดของมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ มีข้อกาหนดหรือ กฎหมายกาหนดให้ ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ มีข้อบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดใดๆ ต้องกาหนดวิธีการในการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถสอบกลับได้ เพื่อให้สามารถใช้ใน
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้
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9. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษา วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ให้ มีสภาพ ที่
เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกาหนดที่จะนาไปใช้ทาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆ และการส่งมอบให้แก่ลูกค้า
ทั้งนี้ รวมถึงการเคลื่อนย้าย การบรรจุ การจัดเก็บ และการป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
10. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
10.1 มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่จาเป็น เพื่อใช้ ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุก
ขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป อย่างน้อยต้องมีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และ
เครื่องทดสอบ เพื่อใช้เป็นประจา ณ โรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการ ตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตที่กาหนดไว้
10.2 สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลต่อคุณภาพ โดยต้อง
(1) ดาเนินการตามช่วงเวลาที่กาหนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ถึงมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล
(2) แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
(3) มีการป้องกันการปรับแต่งเครื่องมือที่สอบเทียบแล้ว
(4) มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคลื่อนย้าย การบารุงรักษา และเก็บกษา
รั
10.3 ดาเนินการ เพื่อจัดการ กับเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ หากพบว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม
10.4 มีและเก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน
11. การปฏิบัติการแก้ไขและการดาเนินการกับข้อร้องเรียน
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
11.1 ดาเนินการ แก้ไข และปฏิบัติการ แก้ไขข้อ บกพร่อง ของผลิตภัณฑ์ และระบบควบคุมคุณภาพเพื่อ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้า
11.2 ดาเนินการกับ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับ จากลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้อง โดย มิชั กช้า โดยต้อง มีบันทึกการ
ดาเนินการและผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการดังกล่าว และเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารตรวจสอบได้
11.3 มีวิธีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบหรือวางจาหน่ายในท้องตลาดกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน
11.4 มีการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบควบคุม
คุณภาพ และนาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมคุณภาพ
12. การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก
ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้อง
12.1 จัดให้มีเอกสารที่ถูกต้อง ทันสมัย และจาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
12.2 มีวิธีการป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัยหรือยกเลิกแล้ว
12.3 มีการชี้บ่ง รวบรวม จัดเก็บ และรักษาบันทึกต่างๆ ไว้เพื่อแสดงความเป็นไปตามข้อกาหนด ของ
ผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมคุณภาพ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและบันทึกอาจอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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