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หลักเกณฑ์ทั่วไปในการรับรองผลิตภัณฑ์ 
 

1. บทนาํ  
สถาบันยานยนต์ ได้จัดทําหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้การรับรองผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

ของบริภัณฑ์ทางด้านยานยนต์  รวมถึงช้ินส่วนและส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง ซึ่งอ้างอิงข้อกําหนด ISO/IEC 17065 
Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services 
เอกสารระเบียบข้อบังคับ  กฎหมาย  มาตรฐาน  และข้อกําหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง มากําหนดเป็น
ระเบียบในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
 
2. วัตถุประสงค์  

หลักเกณฑ์ทั่วไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นที่น่าเช่ือถือและ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับภายในประเทศและในระดับนานาชาติ  

2.3 เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจเป้าหมายและนโยบายหลักขององค์กร ในการให้การสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดโลก  
 

3. ขอบข่าย  
เป็นการกาํหนด หลกัเกณฑท์ัว่ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภณัฑใ์นกลุ่มผลิตภณัฑย์านยนต ์และช้ินส่วน ซ่ึงใหก้าร

รับรองผลิตภณัฑโ์ดยหน่วยรับรอง สถาบนัยานยนต ์ 
 

4. นิยาม  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน เอกสารคุณภาพ และดังต่อไปน้ี  

4.1 สยย. หมายถึง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ 

4.2 มาตรฐาน หมายถึง ข้อกําหนด กฎระเบียบ ที่กําหนดขึ้นที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันซึ่งกําหนดไว้เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบและ/หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ ตามหลักการทางความปลอดภัย ประสิทธิภาพพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.3 คณะกรรมการตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดําเนินงานด้านการ
รับรองผลิตภัณฑ์ ในการพิจารณา ทบทวน ตัดสินให้การรับรอง คงไว้ เพ่ิม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรอง
ให้กับผู้ย่ืนคําขอ/ ผู้ได้รับการรับรอง  ตัดสินการพักใช้และเพิกถอนการรับรอง  พิจารณาเง่ือนไข และประเด็น
พิเศษทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อกําหนดที่ระบุในมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่มีอยู่เดิม หรือต้องการการ
ตีความทางเทคนิค   
4.4 ผู้ย่ืนคําขอ หมายถึง บริษทั หรือหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะขอการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์หรือขอ
ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด  

4.5 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ย่ืนคําขอที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยรับรอง 
สถาบันยานยนต์ โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด  
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4.6 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยานยนต์  ช้ินส่วนยานยนต์ และ/หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขต่างๆ ในการให้การรับรอง  

4.7 ตัวอย่าง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุ่มเพ่ือตรวจสอบ และ/หรือทดสอบตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือบริภัณฑ์ที่กําหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ที่กําหนด  

4.8 เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันยานยนต์  ซึ่งได้รับการจดทะเบียนกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา  ที่ออกให้เพ่ือรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กําหนดของมาตรฐานหรือ
เอกสารข้อกําหนดที่เก่ียวข้องภายใต้ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์  

4.9 การรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการท่ี สยย. ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการ แก่ผู้ได้รับการรับรอง ว่า
มีความสามารถในการผลิต และควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ 
สยย. กําหนดอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง  

4.10 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สยย. ที่รับผิดชอบในกิจกรรมการตรวจสอบรับรอง และเป็นผู้ที่ได้รับการ
รับรองว่า มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในกิจกรรมการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้  
 

5. เอกสารอา้งองิ  
5.1 ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and 
services  
5.2 ISO/IEC 17067 Conformity assessment -- Fundamentals of product certification and guidelines for product 
certification schemes  
5.3 ISO/IEC Guide 28 Conformity assessment – Guidance on a third-party certification system for products- 
Guidelines  
5.4 ISO/IEC Guide 23 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems  
 
6. ข้อกําหนดในการรบัรองผลิตภัณฑ์  
6.1 เงื่อนไขทัว่ไป  
6.1.1 ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรอง  ต้องปฏิบัติตามเอกสารเร่ือง  “หลักเกณฑ์ทั่วไปและเงื่อนไขการรับรอง
ผลิตภัณฑ์” (S-SC-10(01) และหลักเกณฑ์เง่ือนไขอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง อาจมีการแก้ไข หรือกําหนดเพิ่มเติมใน
ภายหลัง  
6.1.2 รูปแบบและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดัง
ภาคผนวก ก. ซึ่งผู้ย่ืนคําขอพิจารณาเลือกรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ได้และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง
กับรูปแบบการรับรองน้ันๆ โดยเคร่งครัด  
6.1.3 ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้อง ให้ความร่วมมือ ในการจัดทําข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การรับรองผลิตภัณฑ์ และจัดส่งให้กับ สยย. ตามท่ีร้องขอโดยมิชักช้า  
6.1.4 ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้องชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ตามอัตราที่กําหนดและ/หรือค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทดสอบตามใบแจ้งหน้ีหรือหนังสือ
เรียกชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด  
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7. เงื่อนไขและข้อกําหนดสาํหรับผู้ย่ืนคําขอการรับรองผลิตภัณฑ์  
7.1 ต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิต การประกอบ การนําเข้าเพ่ือจําหน่ายหรือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ถูกพักใช้ และ/หรือเพิกถอนใบรับรองผลิตภัณฑ์ และผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคลของผู้ย่ืนคําขอ ไม่ว่าคนหน่ึงคนใดหรือทั้งหมดต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลที่ถูกพักใช้ และ/หรือเพิกถอน ใบรับรองผลิตภัณฑ์  

7.2 ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด ตามข้อ 6.1.1   

7.3 ใช้แบบคําขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สยย. กําหนด โดยระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ที่ย่ืนขอรับการ
รับรองผลิตภัณฑ์ ใหค้รบถ้วน  

7.4 ต้องย่ืนแบบคําขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมกับจัดเตรียมการทั้งหมดที่จําเป็น ดังต่อไปน้ี  
     กรณีขอการรับรองผลิตภัณฑ์ ตามภาคผนวก ก ประเภทที่ 5 

- จัดส่งข้อมูล รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอการรับรอง เช่น แบบวาด แบบรุ่น คุณลักษณะทั่วไป 
คุณลักษณะ คู่มือหรือคําแนะนําในการใช้งาน และเอกสารแสดงรายการส่วนประกอบต่างๆ  

- จัดส่งข้อแนะนําการใช้งานผลิตภัณฑ์ คําเตือน ข้อควรระวัง และ/หรือข้อสงวนสิทธ์ิ (ต.ย.เช่นเรื่องราคา) 
ของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)  

- จัดเตรียมเอกสารสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ณ สถานที่ประกอบการผลิต  

- จัดเตรียมขั้นตอนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  

- จัดเตรียมบันทึก รวมถึงรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

- เตรียมบุคลากรที่เก่ียวข้องด้านการประเมิน (เช่น การทดสอบ การตรวจโรงงาน การตรวจติดตามผล 
การประเมินใหม่ เป็นต้น) 

- การเข้าถึงพ้ืนที่ที่จําเป็น รวมทั้งยินยอมให้ตัวแทนของผู้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้สังเกตการณ์ และคณะ
ผู้ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (National Standardization Council)เข้าถึงพ้ืนที่
ได้ในกรณีที่ สยย.ร้องขอ 

- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์เพ่ือการสุ่มตัวอย่างโดยผู้ตรวจ  โดยส่งทดสอบไปยังห้องปฏิบัติการฯ ที่ ได้รับการ
รับรอง ISO 17025 และได้รับการขึ้นทะเบียนรายช่ือกับ สยย.  

- และเอกสารอื่น ๆ (ในกรณทีี่จําเป็น)  

7.5 สยย. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณายกเลิกคําขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ หากผู้ย่ืนคําขอไม่ให้ความร่วมมือใน
การดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้  
 

8. กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์  
8.1 การย่ืนคําขอรับบริการรบัรองผลิตภัณฑ์  
8.1.1 ในการรับรอง ให้ผู้ย่ืนคําขอให้รายละเอียดใน แบบคําขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์  
8.1.2 ผู้มีอํานาจของผู้ย่ืนหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งต้ังอย่างเป็นทางการต้องให้ข้อมูลและลงนามในแบบคําขอพร้อม
แนบเอกสารประกอบตามที่กําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์  
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8.1.3 ผู้มีอํานาจของผู้ย่ืนหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งต้ังอย่างเป็นทางการต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงและยอมรับ
เง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องหมายรับรอง และอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง และยินยอมส่งมอบข้อมูลที่จําเป็นต่อการรับรองผลิตภัณฑ์  
8.2 รูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์  
ผู้ย่ืนคําขอต้องเลือกรูปแบบและประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์ดังที่กําหนดไว้ตามภาคผนวก ก.  
8.3 การรับคําขอและทบทวน  
8.3.1 ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอ ตรวจสอบทบทวนคําขอ เอกสารประกอบคําขอต่างๆ และคุณสมบัติ ของผู้ย่ืนคําขอ
เพ่ือให้แน่ใจว่ารายละเอียดครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ ย่ืนคําขอและพิจารณา
ความสามารถท่ี สยย. จะให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ได้ตามขอบข่ายที่ย่ืนขอ รวมถึงความชัดเจนของข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับผู้ย่ืน เช่น เอกสาร ภ.พ. 20 ใบบริคณฑ์สนธิ สถานที่ต้ัง ใบอนุญาตทําหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ (ถ้า
เก่ียวข้อง) เพ่ือทําความเข้าใจให้ตรงกันและขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ ก่อนการให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์  
8.3.2 ให้ผูม้ีอํานาจของผู้ย่ืนหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ ชําระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ตามอัตราที่กําหนด  
8.4 เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง  
การคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สําหรับการตรวจสอบหรือทดสอบ ให้ดําเนินการโดยผู้ประเมินของสยย.  โดยเกณฑ์
การเลือกตัวอย่าง ให้เป็นไปตาม ข้อกําหนดเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ ในแต่ละขอบข่าย  
8.5 การทดสอบผลิตภัณฑ์  
8.5.1 การทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุในเอกสาร “หลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์: 
 อ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ให้การรบัรอง”  
8.5.2 การทดสอบ ดําเนินการโดย  
     - ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ของสถาบันยานยนต์  
ในกรณี ที่ผลการทดสอบไม่ผ่าน สยย. จะแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 5 วันทําการ  
นับจากวันที่หน่วยรับรองได้รับผลทดสอบ  เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กําหนด  
8.6 การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก)  
8.6.1 สยย. จะตรวจประเมินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ย่ืนคําขอ ตาม หลักเกณฑ์ทั่วไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์ (ภาคผนวก จ ข้อกําหนดระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์) และหลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อการ
รับรองผลิตภัณฑ์: อ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ให้การรับรอง ที่เก่ียวข้อง ณ สถานประกอบการ  
8.6.2 การตรวจดําเนินการโดย  
       - เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจ สยย.ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ตรวจโรงงานตามมาตรฐาน TAI MARK  
8.6.3 การจําแนกผลการตรวจประเมินให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ง  
8.6.4 หลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิ้น สยย. จะสรุปผล ในกรณีพบข้อบกพร่อง ผู้ย่ืนฯต้องดําเนินการดังน้ี  
       - ในกรณีที่ผลการตรวจฯไม่ผ่าน ( เป็นข้อบกพร่องสําคัญ หรือข้อบกพร่องย่อย) สยย. จัดทําบันทึก
ข้อบกพร่องและแจ้งให้กับผู้ย่ืนคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และให้แก้ไขปรับปรุงระบบคุณภาพ หรือผลการ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาที่กําหนด (ดําเนินการได้ 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขครั้งละไม่เกิน 
30 วัน นับจากวันที่แจ้งโรงงาน ยกเว้นกรณีที่มีการจัดซื้อเคร่ืองมือผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ และการสอบเทียบ 
อนุโลมให้ดําเนินการได้ไม่เกิน 6 เดือน ) โดย สยย. อาจจะกําหนดให้มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ
เพ่ิมเติม หากผู้ย่ืนคําขอยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเหตุผลอันควร  สยย. จะ
ดําเนินการทบทวน และตัดสินผลเพ่ือยุติการให้การรับรอง  
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8.7 การพิจารณาทบทวนและตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์  
สยย.จะแต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินให้การรับรองที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมิน ทําการทบทวนและ
ตัดสินการรับรองบนพ้ืนฐานของข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับการประเมิน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะให้การ
รับรองก็ต่อเมื่อ  
- ผลการตรวจสอบหรือทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง  
- การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามที่กําหนด โดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือพบ
ข้อบกพร่องแต่แก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  
- ผลการประเมินเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่กําหนด  
ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด คณะกรรมการตัดสินให้การรับรองจะตัดสินไม่ให้การรับ
ผลิตภัณฑ์น้ัน และให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแจ้งผลการตัดสินให้กับลูกค้ารับทราบภายใน 5 วันทําการ  
8.8 ข้อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ์  
ผู้ได้รับการรับรองต้องลงนามยอมรับในเอกสาร “ ข้อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์” และปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดตลอดเวลาที่ผลิตภัณฑ์น้ันได้รับการรับรอง  
8.9 การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 5 แสดงเครื่องหมายตาม
ภาคผนวก ก)  
ผูท่ี้ไดรั้บการรับรองตอ้งแสดงเคร่ืองหมายท่ีกาํหนด โดยเป็นไปตาม หลกัเกณฑก์ารใชเ้คร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ ์
 

9. สถานะและเง่ือนไขข้อกําหนดสาํหรบัผูไ้ด้รับการรับรอง  
9.1 ต้องคงสภาพความเป็นนิติบุคคล ทั้งน้ีการพิจารณาสถานะความเป็นนิติบุคคลให้อ้างอิงกับกฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง  

9.2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ รวมท้ังหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ทั้งที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว หรือที่จะประกาศบังคับใช้ในภายหน้า โดยต้องดําเนินการหรือแก้ไข 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนที่ได้รับแจ้งจาก สยย. ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

9.3 ต้องไม่นําผลการรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์ ช่ือหน่วยรับรอง และ/หรือ การแสดงเครื่องหมายการ
รับรอง ไปใช้อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับแบบรุ่นตามใบรับรองที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง สยย.   

9.4 ต้องไม่นําผลการรับรองผลิตภัณฑ์ไปใช้ในทางที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน และไม่
นําไปใช้ในทางที่อาจทําให้เกิดการเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ของสยย. ทั้งน้ี รวมถึงการอ้างถึง
ผลิตภัณฑ์นอกเหนือการรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   

9.5 ต้องยุติการใช้ผลการรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยุติสื่อ
โฆษณาที่อ้างอิงถึงการได้รับการรับรอง และต้องมอบเอกสารการรับรองที่ สยย. เรียกคืนทั้งหมด เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับรอง หรือในทันทีที่มีการพักใช้ ยกเลิก หรือเพิกถอนการรับรองผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็
ตาม  

9.6 ต้องแจ้งให้สยย. ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับสถานะขององค์กร  สถานะทางกฎหมาย  การค้า  
หรือความเป็นเจ้าขององค์กร  และการบริหาร (เช่น ผู้บริหารหลัก บุคลากรท่ีมีอํานาจตัดสินใจ  หรือบุคลากรด้าน
เทคนิคที่สําคัญ) การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการผลิต  ที่อยู่ติดต่อ  และสถานท่ี
ที่ผลิต  การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพ และระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นที่มีนัยสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง 
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9.7 ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาความสอดคล้องผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง ในกรณีที่มีการสําเนาเอกสารรับรองให้
สําเนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
9.8 ผู้ได้รับการรับรองต้องมีการดําเนินการจัดการกับข้อร้องเรียน และจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่พบข้อบกพร่องตาม
ข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก สยย. และต้องสามารถ
จัดส่งหลักฐานการดําเนินการต่อข้อร้องเรียน ข้อบกพร่องที่พบในผลิตภัณฑ์ที่กระทบต่อความสอดคล้องตามข้อ
กําหนดการรับรอง และ/หรือแนวทางการจัดการกับข้อร้องเรียนให้กับ สยย. ได้ทุกคร้ังที่มีการร้องขอ 
  
10. การตรวจติดตามผล  

สยย. จะทําการตรวจติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ผู้ได้รับการรับรองสามารถควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการรับรอง และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองยังคงมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
ดําเนินการข้อหน่ึงข้อใด หรอืหลายข้อรวมกัน ดังน้ี  
10.1 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ  
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความถี่ที่กําหนดไว้ใน 
หลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบว่า  
- ผู้ได้รับการรับรองสามารถรักษาระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเป็นไปตามท่ีกําหนด และตามหลักเกณฑ์เฉพาะ
เพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ อย่างสมํ่าเสมอ  
- ผู้ได้รับการรับรองสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ 
โดยการสุ่มตัวอย่างทดสอบ การจําแนกผลการตรวจประเมินให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ง  
10.2 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ หรือสถานท่ีจําหน่าย  
สุ่มและเก็บตัวอย่างจากสถานประกอบการ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ/หรือสถานท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ (ช่อง
ทางการจําหน่ายต่าง ๆ ในท้องตลาด) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน หรือผลตรวจโรงงาน ได้รับข้อบกพร่องจํานวนมาก 
หรือผลทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ เพ่ือส่งทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง ว่ายังคงเป็นไปตามท่ี
กําหนด ทั้งน้ีอาจมีการเพ่ิม หรือลดความถี่ในการสุ่มและเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ได้รับ
การรับรองก็ได้จากการพิจารณาจากผลย้อนหลังของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา  
10.3 จํานวนตัวอย่างที่สุ่มทดสอบ  
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่มเก็บ และรูปแบบการสุ่มเก็บตัวอย่าง จะดําเนินการดังน้ี  
- สุม่ตาม “หลักเกณฑเ์ฉพาะเพอืการร ับรองผลิตภณัฑ”์  

- สุม่โดยพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูล เช่น ประเภท แบบรุ่น คุณสมบัติทางเทคนิค และอายุของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับรองผลิตภัณฑ์ ผลการตรวจติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครั้งก่อนหน้า (ถ้ามี)  
- ผลการตรวจติดตามระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครั้งก่อนหน้า (ถ้ามี)  
10.4 การตรวจติดตามผลเพิ่มเติม  
   สยย. อาจดําเนินการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติม ในกรณีต่อไปน้ีข้อใดข้อหน่ึง  
- ผู้ได้รับการรับรองมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด ซึ่งมีผลต่อการรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญ  
- มีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับความน่าเช่ือถือของผู้
ได้รับการรับรอง หรือเก่ียวกับคุณภาพผิดปกติ หรือขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพ  
- ผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้ การรับรองผลิตภัณฑ์ และประสงค์จะให้สยย.ยกเลิกการถูกพักใช้น้ันๆ  
- ผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้ ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์  
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10.5 การแจ้งผลการตรวจติดตามผล  
หลังจากการตรวจติดตามผลในแต่ละคร้ังเสร็จสิ้น สยย. จะสรุปผลและแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ ในกรณีพบ
ข้อบกพร่อง ผู้ได้รับการรับรองต้องดําเนินการดังน้ี  
10.5.1 ข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพ  
- ในกรณีที่ผลการตรวจฯไม่ผ่าน ( เป็นข้อบกพร่องสําคัญ หรือข้อบกพร่องย่อย) สยย. จัดทําบันทึกข้อบกพร่องและ
แจ้งให้กับผู้ย่ืนคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และให้แก้ไขปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาที่กําหนด 
(ดําเนินการได้ 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขคร้ังละไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่แจ้ง และยกเว้นกรณีที่มีเหตุอัน
ควรน้ันอาจมีการแก้ไขเกิน 30 วันได้)  โดย สยย. อาจจะกําหนดให้มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ
เพ่ิมเติม หากผู้ย่ืนคําขอยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเหตุผลอันควร  สยย. จะ
ดําเนินการตัดสินผล และยุติการดําเนินการให้การรับรองผลิตภัณฑ์  และดําเนินการตามข้อ 11 
10.5.2 ข้อบกพร่องจากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์  
กรณีพบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่ มาตรฐาน TAI Mark กําหนด หัวหน้าผู้ตรวจ จัดทําบันทึกข้อบกพร่อง
และการแก้ไขสําหรับการตรวจประเมินในการรับรองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ และให้แก้ไขปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาที่กําหนด (ดําเนินการได้ 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขคร้ังละไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่แจ้ง) หากผู้ย่ืนคําขอยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเหตุผลอันควร สยย.
พิจารณาดําเนินการตามข้อ 11 
10.6 การปรับและคา่ปรบั  
หากการตรวจติดตามผล พบข้อบกพร่องเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการกระทําที่จงใจหรือประมาท
เลินเล่อ ของผู้ได้รับการรับรอง และมีผลทําให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้บริโภค หรืออาจทําให้เกิดผล
กระทบต่อสาธารณะ สยย. จะดําเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและปรับตามอัตราที่กําหนด 
 
11. การลดขอบข่าย การพักใช้ เพิกถอน และยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์  
11.1 การพักใช้การรับรองผลิตภัณฑ์  
- ในกรณีที่พบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สยย.กําหนดไว้ สยย.
จะพักใช้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับการรับรอง โดยมีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 
(พิจารณาเหตุที่จะเกิดการลด หรือพักใช้ การไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ก็อาจถูกพักใช้ จนกว่าจะ
สามารถแก้ไขได้) 
- ในระหว่างการพักใช้ใบรับรอง ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้ผลการรับรอง และ/หรือระงับการใช้เครื่องหมาย
รับรองผลิตภัณฑ์ จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก สยย.  
- ในระหว่างการถูกพักใช้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ได้รับการรับรองต้องทําการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องให้
เรียบร้อย และแจ้งให้สยย.ทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขน้ันๆ ถ้าไม่สามารถดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด สยย. จะพิจารณาตามข้อ 11.3 ต่อไป แต่ถ้าผู้ได้รับการรับรองดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆแล้วเสร็จ และสยย.ดําเนินการตรวจติดตามผลพบว่าเป็นไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตาม
กรอบเวลาที่กําหนด สยย.จะคืนสถานะการรับรองให้กับผู้ได้รับการรับรองเมื่อยังคงมีความสามารถตามขอบข่าย
เดิม หรือลดขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ตาม 11.2 
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11.2 การลดขอบข่ายของการรับรองผลิตภัณฑ์  
- ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์จะขอลดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง หรือ สยย. พบว่าผู้
ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง สยย. จะออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ซึ่งใบรับรองฉบับใหม่มีขอบข่ายครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เหลืออยู่เท่าน้ัน และสยย.
จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ และจะยกเลิกใบรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมทันที  
 11.3 การเพกิถอนการรับรองผลิตภัณฑ์  
   ผู้ได้รับการรับรองจะถูกเพิกถอนการรับรอง ในกรณีต่อไปน้ี  
- ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ภายในระยะเวลาที่ถูกพักใช้การรับรองผลิตภัณฑ์  
- ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ หรือทําให้เกิดความ
เสียหายหรืออันตรายแก่ผู้บริโภค  
- ปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นความเสียหายที่ผู้ได้รับการรับรองต้องรับผิดชอบ 
หรือปฏิเสธการจ่ายค่าปรับตามอัตราที่กําหนด   
11.4 การยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์  
การยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ จะดําเนินการในกรณีต่อไปน้ี  
- ผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยแจ้งให้สยย.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
- ผู้ได้รับการรับรอง เลิกหรือถูกสั่งให้เลิกประกอบกิจการ ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์  
- ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหลักฐานว่าถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
- เมื่อมีการยกเลิกมาตรฐานทีใ่ช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ สยย. จะแจ้งใหผู้้ได้รับการรับรองทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมถึงการดําเนินการสืบเน่ือง (เช่น transition การมาขอรับรองตามมาตรฐานใหม่) 
การเพิกถอนและการยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ได้รับการรับรอง ส่งคืนใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้แก่สยย. พร้อม
ทั้งยุติการนําผลการรับรองผลิตภัณฑ์และ/หรือ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ไปใช้ นับต้ังแต่วันที่ เพิกถอน หรือ
ยกเลิก แล้วแต่กรณี 
 
12. การต่ออายุใบรับรอง  
- หากผู้ได้รับการรับรองต้องการต่ออายุใบรับรอง ให้ย่ืนคําขอต่ออายุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนที่ใบรับรองจะ
หมดอายุ  
- การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองผลิตภัณฑ์ จะอ้างอิงจากรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามแบบรุ่น
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับในใบรับรอง และรายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ณ สถานที่ผลิตครั้งล่าสุด 
ดําเนินการโดยมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ประเมินเพ่ือประเมินผล (อ้างอิงตามข้อ 8.6) และแต่งต้ัง
คณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง เพ่ือพิจารณาทบทวนและตัดสิน การรับรองเพ่ือต่ออายุใบรับรองผลิตภัณฑ์ โดย
ดําเนินงานตาม กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ (TAI Mark) (P-SC-10) ในขั้นตอนที่เก่ียวข้อง สยย. จะต่ออายุ
ใบรบัรองให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเดิมทั้งหมด และใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุ 3 ปี ต่อจากวันสิ้น
อายุของใบรับรองฉบับเดิม และผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมแก่ สยย. ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
- หากผู้ได้รับการรับรองไม่ย่ืนคําขอต่ออายุล่วงหน้าตามเวลาที่กําหนด ใหถ้ือว่าไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง  
- หากประสงคจ์ะขอการรับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ สยย. ดําเนินการเช่นเดียวกับผู้ย่ืนคําขอใหม่ โดยใบรับรอง
ฉบับเดิมจะใหม้ีผลใช้ได้จนถึงวันสิ้นอายุที่ระบุในใบรับรอง  
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13. การขยายขอบข่ายการรบัรองผลิตภัณฑ์ 
หากผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอขยายขอบข่าย สามารถแจ้งขอขยายขอบข่ายเพ่ิมเติมได้โดยยื่นเอกสารคํา
ขอการรับรองผลิตภัณฑ์ และรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอขยายขอบข่าย และหลักฐานอ่ืนๆที่ทางสยย. ร้องขอ 
โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจประเมิน สําหรับการขอขยายขอบข่ายดังต่อน้ี 
 การรับรองประเภทที่ 5 (ตามภาคผนวก ก) 
- ตรวจประเมนิระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบ ประกอบการพิจารณา และ 
- ใหสุ้่มตัวอย่างทดสอบ ตามข้อ 8.4 
สยย. จะจัดทําใบรับรองฉบับใหม่ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เคย
ได้การรับรองไปแล้วและขยายขอบข่าย  โดยอายุของใบรับรองฉบับใหม่ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะนับจาก
วันที่ออกใบอนุญาตขยายขอบข่าย  และผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมแก่ สยย. ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
การขยายขอบข่ายของผู้ ย่ืนคําขอ หาก สยย. พิจารณาแล้วว่าขอบข่ายที่ขอขยายน้ันมีการเปล่ียนแปลงที่มี
นัยสําคัญต่อผลิตภัณฑ์และการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม อาจมีการพิจารณาให้ผู้ย่ืนขอการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือ
ไม่ให้มีผลกระทบกับการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม  
 
14. การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์  
ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองสามารถโต้แย้ง ร้องเรียน หรืออุทธรณ์เก่ียวกับการดําเนินงานการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ของ สยย. ได้โดยต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และ สยย.จะดําเนินการจัดการในเร่ืองดังกล่าวและ
จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
หมายเหตุ : P-QS-06: การอุทรณ์ ร้องเรียน 
 
15. การรักษาความลบั 
- สยย. มีนโยบายและขั้นตอนในการเก็บรักษาความลับข้อมูลของผู้ย่ืนคําขอและผู้ได้รับการรับรอง ที่เก่ียวข้องกับ
การรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น รายงานการประเมินเอกสาร รายงานการตรวจประเมิน รายงานผลการทดสอบ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรอง ข้อมูลการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
- การรักษาความลับจะครอบคลุม เจ้าหน้าที่ของ สยย. ผู้ประเมินจากภายนอก คณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ 
ผู้รับจ้างช่วง รวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สยย . 
- กรณีที่จําเป็นต้องเปิดเผยเอกสารหลักฐานและข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นความลับดังกล่าวข้างต้น สยย. จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายหรือคําสั่ง
ของศาลกําหนดให้ต้องเปิดเผย 
 
16. การแจ้งการเปลี่ยนแปลงและการดําเนินการ  
16.1 ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีนัยสําคัญให้ สยย. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
เอกสารประกอบการเปล่ียนแปลงน้ันๆ โดยทันที เช่น การย้ายสถานที่ การจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือนิติบุคคล การจด
ทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า การเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริหารงาน และอํานาจหน้าที่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพนิติบุคคลหรือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคล การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ การปรับส่วนหลักของระบบบริหารงานคุณภาพที่มีผลต่อการผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
16.2 สยย. จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงดังน้ี  
- กรณีที่มีผลกระทบต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ สยย. จะตรวจประเมินใหม่หรือตรวจเพ่ิมเติม โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับ
การรับรองทราบ โดยปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น  
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- กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ แต่ต้องมีการออกใบรับรองฉบับใหม่ 
สยย. จะจัดทําใบรับรองตามรายละเอียดที่มีการเปล่ียนแปลง โดยมีขอบข่ายคงเดิม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม  
ทั้งน้ีให้ดําเนินการโดย ภาคผนวก ค. 
 
17. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ สยย. แจ้งข้อมูล
ให้ ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าพร้อมกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขฉบับใหม่ และจะดําเนินการตรวจผลการดําเนินการแก้ไข ตามกระบวนดังกล่าวข้างต้น 
 
18. ความเป็นกลาง 
สยย. มีนโยบายและขั้นตอนการจัดการความเป็นกลางในการรับรองผลิตภัณฑ์ ครอบคลมุทั้ง 3 ระดับขององค์กร ดังน้ี 
- ระดับนโยบาย 
การกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองผลิตภัณฑ์พิจารณาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่
ให้การรับรอง 
- ระดับการตัดสินให้การรับรอง 
การพิจารณาตัดสินให้การรับรองดําเนินการโดยบุคคลที่ไม่เป็นผู้ตรวจประเมินหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้
ขอรับการรับรอง เช่น ไม่เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา ออกแบบ จําหน่าย ติดต้ัง ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจประเมิน 
- ระดับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
ผู้ประเมินต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการรับรอง เช่น ไม่เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา ออกแบบ จําหน่าย 
ติดต้ัง ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจประเมิน 
 
19. อ่ืนๆ 
19.1 สยย. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดจากการกระทําใดๆของผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่กระทํา
โดย ไม่สุจริต หลบเลี่ยง หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆท่ีเก่ียวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ 
19.2 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ให้ใช้กฎหมายไทยและหลักเกณฑ์เง่ือนไขใดๆที่เก่ียวข้องกับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนๆของสยย. ที่กําหนดเป็นหลัก 
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ภาคผนวก ก  รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
No. ขั้นตอนในการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 

ประเภทที่ 5 แสดง
เครื่องหมาย (Type 5 
with MARK ) (Test 

Report + Inspection 
Report + 

CoC+Mark) 

ประเภทที่ 5 ไม่แสดง
เครื่องหมาย (Type 5 

without MARK ) 
(Test Report + 

Inspection Report 
+ CoC) 

1 การเลือกและสุ่ม
ผลิตภัณฑ์ (รวมถึง
ช้ินส่วน ส่วนประกอบ
และอ่ืนๆที ่เก่ียวข้อง) 

  หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสุ่ม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ
หลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ 

2  การประเมินคุณลักษณะ โดย 
1) การตรวจสอบและ
การทดสอบ 

  1. PM กระบวนการให้รับรอง
ผลิตภัณฑ์ 
2. PM ตรวจโรงงานตามมาตรฐาน 
TAI Mark 
3. หลักเกณฑ์ทั่วไป ฯ 
4. หลักเกณฑ์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ 

2) การประเมนิ
คุณภาพโรงงาน 

  1. PM กระบวนการให้รับรอง
ผลิตภัณฑ์ 
2. PM ตรวจโรงงานตามมาตรฐาน 
TAI Mark 
3. หลักเกณฑ์ทั่วไป ฯ 
4. หลักเกณฑ์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ 

3 การทวนสอบ   ข้อ 8 
4 การตัดสินให้การ

รับรองผลิตภัณฑ์ 
   

1) การให้การรับรอง   ข้อ 8 
2) การรักษา
สถานะการรับรอง 

  ข้อ 8 

3) การขยายขอบข่าย
การรับรอง 

  ข้อ 13 

4) การพักใช้ 
การรับรอง 

  ข้อ 11 

5) การเพิกถอนการได้รับ
ใบรับรอง (Certificate of 
conformity) และการใช้
งาน 

  ข้อ 11 
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No. ขั้นตอนในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 
ประเภทที่ 5 แสดง

เครื่องหมาย (Type 5 
with MARK ) (Test 

Report + Inspection 
Report + 

CoC+Mark) 

ประเภทที่ 5 ไม่แสดง
เครื่องหมาย (Type 5 

without MARK ) 
(Test Report + 

Inspection Report 
+ CoC) 

6) การเพิกถอนการ
แสดงเครื่องหมาย 
รับรอง 

  ข้อ 11 

5 การตรวจติดตาม โดย  
1) การตรวจระบบ
คุณภาพโรงงาน และ
สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

  ข้อ 10 

2) การทดสอบและ
ตรวจสอบตัวอย่าง
จากโรงงานผู้ผลิต (ข้อ
1))หรือที่จําหน่ายใน
ท้องตลาด 

  ข้อ 10 
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ภาคผนวก ข คําอธิบายรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ 
No. รูปแบบการให้ การรับรอง

ผลิตภัณฑ์ 
คําอธบิาย 

 ประเภทที่ 5 ไม่แสดงเครื่องหมาย 
(Type 5 without MARK ) 

(Test Report + Inspection 
Report + CoC) 

เป็นการให้การรับรองผลิตภัณฑ์และตรวจติดตามการควบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่ง - ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สําหรับแต่ละ
แบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ ผลิตภัณฑ์ หรือ  
- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งอนุกรมของแต่ละแบบ (Model) 
หรือแบบรุ่น (type) ของ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเดียวกัน 
โดยการให้การรับรองผลิตภัณฑ์น้ันจะประกอบไปด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างทดสอบตาม กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมาตรฐานท่ี
กํ าหนด  การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ  ณ  สถาน
ประกอบการผลิต เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่านการ
ทดสอบจะจัดทํารายงานผลการทดสอบ และ เมื่อการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ณ สถานประกอบการผลิตไม่พบข้อบกพร่อง 
จะมีการ สรุปผล พิจารณาตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์โดยผู้
ที่ ได้รับรองจะได้รับรายงานผล การทดสอบและใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการที่ระบุ issue date และ valid 
date (3 ปี ) รวมถึงเง่ือนไขต่างๆที่กําหนดไว้ สยย. จะมีการสุ่ม
ตัวอย่างจากสถานประกอบการผลิตหรือจากท้องตลาด รวมถึง 
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างผลิตตาม
กรอบเวลาที่กําหนด เพ่ือทวนสอบคุณภาพและการเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ 

 ประเภทที่ 5 แสดงเครื่องหมาย 
(Type 5 with MARK ) (Test 
Report + Inspection Report 

+ CoC + TAI  Mark) 

เป็นการให้การรับรองผลิตภัณฑ์และตรวจติดตามการควบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่ง  
- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สําหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบ
รุ่น (type) ของ ผลิตภัณฑ์ หรือ  
- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งอนุกรมของแต่ละแบบ (Model) 
หรือแบบรุ่น (type) ของ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเดียวกัน 
โดยการให้การรับรองผลิตภัณฑ์น้ันจะประกอบไปด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างทดสอบตาม กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมาตรฐานท่ี
กํ าหนด  การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ  ณ  สถาน
ประกอบการผลิต เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่านการ
ทดสอบจะจัดทํารายงานผลการทดสอบ และ เมื่อการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ณ สถานประกอบการผลิตไม่พบข้อบกพร่อง 
จะมีการ สรุปผล พิจารณาตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์โดยผู้
ที่ ได้รับรองจะได้รับรายงานผล  การทดสอบ  ใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการที่ระบุ issue date และ valid 
date (3 ปี ) และการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่ กําหนดโดย สยย .และ รวมถึงเง่ือนไขต่างๆที่
กําหนดไว้ สยย. จะมีการสุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ
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No. รูปแบบการให้ การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ 

คําอธบิาย 

ผลิตหรือจากท้องตลาด รวมถึง ประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างผลิตตามกรอบเวลาที่กําหนด เพ่ือทวน
สอบคุณภาพและการเป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์อย่าง
สม่ําเสมอ 
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ภาคผนวก ค แนวทางการดําเนินการเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
กรณี การดําเนินการ 

1. กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ
นิติบุคคล 

ออกใบรับรองฉบับใหม่ โดย สยย. จะจัดทําใบรับรอง
ตาม รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีขอบข่าย
คงเดิม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม 

2. การย้ายสถานที่ผลิต ตรวจประเมินใหม่ 
3. การจดทะเบียนเปลี่ยนเคร่ืองหมายการค้า สุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งทดสอบใหม่ในรายการที่เก่ียวข้อง

กับ ฉลากที่มีการแสดงเคร่ืองหมายการค้า และออก
ใบรับรอง ฉบับใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ถ้า
มาตรฐานใดไม่มีการทดสอบที่เก่ียวข้องให้ใช้ใบรับรอง 
ฉบับเดิม และ สยย.จะปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่ โดยเพ่ิมเติมเครื่องหมายค้าที่ เปลี่ยนแทน
เครื่องหมาย การค้าเดิม 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือวัตถุประสงค์
ในการจด ทะเบียนนิติบุคคล 

1. ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีผลต่อการการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สยย. 
จะให้การรับรองต่อไป  
2. ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวน 
การผลิตและการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สยย. จะตรวจ
ประเมินใหม่ ถ้าผู้ได้รับการรับรองต้องการได้รับการ
รับรองต่อไป  
3. กรณีอ่ืนๆ ให้ ผอ สยย. แต่งต้ังคณะทํางานฯเพ่ือ 
ประเมินผลกระทบ และกําหนดแนวทางดําเนินการ  

5. การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 1. ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
สยย. จะให้การรับรองต่อไป แต่จะตรวจประเมิน 
ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในรอบปีถัดไป หรือ 
ให้หน่วยตรวจดําเนินการตรวจประเมินระบบควบคุม 
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมภายใน 150 วัน นับต้ังแต่ 
วันที่ ได้รับแจ้ง ถ้ามีการปรับเปลี่ยนที่ เก่ียวกับการ 
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต และการ
สุ่มตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QC) เป็นต้น  
2. ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ 
ของผลิตภัณฑ์ สยย. จะสุ่มผลิตภัณฑ์มาทดสอบตาม 
มาตรฐานที่ ได้รับการรับรอง และให้หน่วยตรวจ
ดําเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ภายใน 150 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

6. การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 1. ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับ เปลี่ ยน 
คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ และเก่ียวข้องกับการปรับ
กระบวนการ ผลิตที่มี นัยสําคัญ  เช่น การควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบ สยย. จะสุ่มผลิตภัณฑ์มาทดสอบตาม
ตามมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรอง และให้หน่วยตรวจ
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กรณี การดําเนินการ 
ดําเนินการตรวจ ประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ภายใน 150 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
2. ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับ เปลี่ ยน 
คุณสมบั ติ  ของผลิต ภัณ ฑ์  แต่ไม่มี นั ยสํ าคัญ กับ
กระบวนการผลิต เช่น การเปลี่ยนข้อมูลเครื่องหมาย
และฉลากของ ผลิตภัณฑ์ สยย. จะสุ่มผลิตภัณฑ์มา
ทดสอบตามตาม มาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง และให้
หน่วยตรวจ ดําเนินการตรวจประเมินระบบควบคุม
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ในรอบปี ถัดไป 

7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารงาน และอํานาจ
หน้าที่ 

สยย . จะตรวจประเมิ น ระบบควบ คุมคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ใน รอบปี ถัดไป 

8. อ่ืนๆ กรณี อ่ืนๆ  ให้ ผอ สยย แต่งต้ังคณะทํางานฯเพ่ือ
ประเมินผล กระทบ และกําหนดแนวทางดําเนินการ 
และแจ้ งให้ ผู้ ได้ รับการรับรองทราบถึงแนว ทางการ
ดําเนินงานภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันทีได้รับแจ้ง 
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ภาคผนวก ง 
 การจําแนกผลการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

 
  ในการสรุปผลการตรวจประเมินควบคุมคุณภาพ ณ สถานประกอบการ สามารถสรุปผลการประเมินโดย
แบ่งเป็น  
1. ผลการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีกําหนด  
2. ผลการประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีกําหนด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
a. ข้อบกพร่องสําคัญ  
- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างการประเมิน มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์ไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการให้ การ
รับรองผลิตภัณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสยย. ใหก้ารรับรอง หรือ  
- สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆท่ี สยย. กําหนด ส่งผลให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์ ยกตัวอย่าง เช่น ไม่มีประสิทธิผลในการดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการทดสอบตาม 
หลักเกณฑ์เฉพาะ ไม่ดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เฉพาะ (กรณีขอการรับรองใหม่ หรือไม่มี การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง) ไม่มีวิธีการและ/หรือบันทึก ที่เก่ียวข้องกับการสอบเทียบของเคร่ืองมือในการ
ทดสอบประจําตามที่หลักเกณฑ์เฉพาะกําหนด 
 แนวทางดําเนินการ  ปิดข้อบกพร่อง ณ สถานประกอบการ หรือ จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการปิด
ข้อบกพร่องให้ครบถ้วน  ตามเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 8.6  
b. ข้อบกพร่องย่อย  
- สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ สยย. กําหนด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการควบคุม ผลิตภัณฑ์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ยกตัวอย่าง เช่น ไม่มีวิธีการปฏิบัติงาน และบันทึกผล แต่ไมส่ง่ผลกระทบต่อระบบ
บริหารงานคุณภาพและ หลักเกณฑ์เฉพาะที่กําหนด  
แนวทางดําเนินการ  จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการปิดข้อบกพร่องให้ครบถ้วนตามเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 
8.6   
3. ข้อสังเกต ผลการตรวจประเมินที่ยังไม่จัดเป็นข้อบกพร่อง แต่อาจมีผลต่อการไม่เป็นไปตามข้อกําหนดถ้าไม่มี
การแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมาตรฐานที่ให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์  
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ภาคผนวก จ  
ข้อกําหนดระบบควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ์  

1. การบริหารจัดการองค์กร และบคุลากร 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
1.1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ หน้าที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.2. มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ ที่ชัดเจน 
1.3. มีบุคลากรที่หมาะสมและพอเพียงในการทําผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต 
1.4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยการ 

(1) กําหนดความสามารถที่จาํเป็น 
(2) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม 
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม 
(4) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวัติบุคลากรที่เก่ียวข้องกับความรู้ความสามารถ 
 

2. การควบคมุเคร่ืองจักรและอาคารสถานท่ี 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
2.1. มีอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่เหมาะสม และมีขีดความสามารถเพียง

พอที่จะทําผลติภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2.2. มีระบบการบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถทําผลติภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2.3. มีและจัดเก็บบันทึกการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม 

 

3. การควบคมุการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
กรณีผู้ทําผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ ต้อง 
3.1. มีการวางแผน ควบคุม และทบทวนการออกแบบในข้ันตอนต่างๆ ตามความเหมาะสม 
3.2. มีข้อมูลการออกแบบที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3.3. มีการจัดทําผลการออกแบบในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม และต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ในการ

ออกแบบ 
3.4. มีการทวนสอบ และยืนยันแบบของผลิภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
3.5. กรณีมีการเปลีย่นแปลงแบบผลิตภัณฑ์ ต้องดําเนินการตามข้อ 3.1 ถึง 3.5 โดยอนุโลม 
3.6. เก็บรักษาบันทึกผลการออกแบบ การยืนยัน และเปลี่ยนแปลงการออกแบบ 

 

4. การจัดซ้ือและการควบคมุวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ รวมถึง ช้ินส่วนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ช่วยในการผลิต บรรจุภัณฑ์ งานจ้างทําจาก    
ผู้รับจ้างช่วง และวัตถุดิบที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้า 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
4.1. มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์กําหนดที่ใช้ในการ

จัดซื้อ 
4.2. มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ ตามวิธีการที่กําหนดและเหมาะสม 
4.3. มีบันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
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5. การควบคมุกระบวนการผลิต 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
5.1. มีแผนภูมแิสดงขั้นตอนการผลิต การควบคุมสภาวะการผลิต การตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนต่าง ๆ

ระหว่างการผลิต รวมท้ังเกณฑ์กําหนดที่ใช้ในการควบคุม 
5.2. ดําเนินการและควบคุม/ตรวจสอบตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตที่กําหนดซึ่งต้องควบคุมปัจจัย 

ดังต่อไปน้ี 
(1) ข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกําหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ 
(2) เอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(3) การใช้เครือ่งมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
(4) การใช้เครือ่งมือ สําหรับการตรวจวัด และการเฝ้าระวัง 
(5) ดําเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง 
(6) ดําเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ 
(7) บันทึกที่จําเป็นเพ่ือเป็นหลักฐานว่ากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นไปตามข้อกําหนด 

5.3. ในกรณีทีผ่ลการตรวจสอบไม่สามารถแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า
กระบวนการผลิตที่ใช้สามารถทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกําหนด 
 

6. การควบคมุผลิตภัณฑ์สาํเร็จรปู 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
6.1. มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตามวิธีการที่กําหนดและสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน ทั้งน้ี

ก่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สําเรจ็รูปน้ัน ได้ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบที่จําเป็น
ในขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้วและเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานทุกรายการ 

6.2. มีบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
 

7. การควบคมุผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนด 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
7.1. ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้า เพ่ือ

ป้องกันการนําไปใช้งาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ น้ัน ตามวิธีการที่เหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร 
7.2. มีบันทึกรายละเอียดของข้อบกพร่อง รวมทั้งการดําเนินการกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 

8. การชี้บ่งและสอบกลับได้ 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
8.1. ช้ีบ่งผลิตภัณฑ์และสถานะของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
8.2. ช้ีบ่งผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป อย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานและกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 
กรณีทีก่ฎหมายกําหนดให้มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง ผูท้ําผลติภัณฑ์ต้องกําหนดวิธีการในการควบคุม 
และช้ีบ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถสอบกลับได้ 
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9. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ให้มีสภาพเหมาะสม 
และเป็นไปตามข้อกําหนดในทุกขั้นตอน ทั้งน้ีรวมถึงการเคลื่อนย้าย การบรรจุ การเก็บ และการป้องกันการ 
เสื่อมสภาพ 
 

10. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
10.1. มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเคร่ืองทดสอบที่จําเป็นในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน และ

อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพ่ือการออกใบอนุญาต 
10.2. มีการสอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเคร่ืองทดสอบ ที่มีผลต่อคณุภาพ โดย 

(1) การสอบเทยีบหรือทวนสอบต้องดําเนินการตามช่วงเวลาที่กําหนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถ
สอบกลับได้ถึงมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล 

(2) แสดงสถานะการสอบเทียบ 
(3) มีการป้องกันการปรับแต่งเคร่ืองมือที่สอบเทียบแล้ว 
(4) มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคลื่อนย้าย การบํารุงรักษา และเก็บรักษา 

10.3. มีวิธีดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการกับเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบ หากพบว่าเครื่องตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 

10.4. เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบ 
 

11. การปฏิบติัการแก้ไข และการดําเนินการกับข้อร้องเรียน  
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
11.1. ดําเนินการให้มีแก้ไขและปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือ

ป้องกันมิให้เกิดซ้ํา 
11.2. ดําเนินการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าหรือผู้เก่ียวข้อง โดยมิชักช้าและมีบันทึกการดําเนินการและ

เก็บรักษาไว้ให้สามารตรวจสอบได้ 
11.3. มีวิธีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่สง่มอบหรือวางจําหน่ายในท้องตลาดกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
11.4. มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบการควบคุมคุณภาพ

เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
 

12. การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทกึ 
ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
12.1. จัดให้มีเอกสารที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องทันสมัยโดยได้รับอนุมัติ

จากผู้มีอํานาจ 
12.2. มีวิธีการป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัยหรือยกเลิกแล้ว 
12.3. มีการช้ีบ่ง รวบรวม จัดเก็บ และรักษาบันทกึต่างๆ ไว้เพ่ือแสดงความเป็นไปตามข้อกําหนดของ

ผลิตภัณฑ์ 
และระบบควบคุมคุณภาพ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
 


