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การจัดหา 

ที่มีคุณภาพ 
 
  

 การจัดหาไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มนุษยชาติได้มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยุดอุตสาหกรรมเมื่อ
หลายร้อยปีที่แล้ว เน่ืองจากการจัดหาที่ดี จะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลถ้ามีการกระทําอย่างจริงจังและ
โปร่งใส   ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการคุณภาพต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และการจัดหาก็เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาปัดฝุ่นกันยกใหญ่ 

อย่างไรก็ตามการจัดหา มีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องท่ีสําคัญ  6  ประการ  คือ 
- คน (Man) 
- การบริหารจัดการ (Management) 
- เคร่ืองมือ , เคร่ืองใช้ (Machine)  
- วัสดุ (Materials) 
- งบประมาณ (Money) 
- การตลาด (Marketing) 

ปัจจัยทั้ง 6 ประการนี้จะต้องมีความพร้อม ความพอดีและประสานงานกันตลอดเวลา  จึงจะทําให้
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  ถ้าปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดขาดตกบกพร่องไป จะทําให้ได้ผลงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  ดังนั้น ในการทํางานจึงต้องพยายามควบคุมปัจจัยทั้งสามให้มีความพร้อมที่จะทํางานอยู่
ตลอดเวลา  
 จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าปัจจัยสําคัญ ที่จะต้องมองเพื่อเป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณา และเป็นแนวทางในการจัดหา คือเริ่มจาก การค้นคว้าวิจัย การออกแบบทางวิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ การตลาด การบํารุงรักษา 

ใน งานทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็เช่นเดียวกัน  ผลงานที่จะได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีนั้น  
จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช ้ที่ดีมคุีณภาพด้วย 
 

บทที่ 
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- วัสดุ (วัตถุดิบ)
- เคร่ืองมือเคร่ืองใช (เคร่ืองจักร)

คน

- วิศวกรรมศาสตร
- การจัดซื้อ
- การสํารวจตรวจสอบ
- การควบคุมคุณภาพ
- การคนควาวิจัย
- การบํารุงรักษา

- การคัดเลือก
- การบรรจุ
- การฝกอบรม
- สุขภาพ
- แรงงานสัมพันธ
- การจูงใจ

ผลงาน (ผลผลิต)
ท่ีมีประสิทธิภาพ

 
 
        รูปที่ 53  แสดงถึงความสําพันธ์ของปัจจัยจ่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจัดหา จนออกมาเป็นผลผลิต            
                    ที่สามารถส่งผลต่อระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล 

 
การที่จะได้มาซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีมีคุณภาพ นั้น ต้องประกอบด้วย  
- มีการออกแบบท่ีดีและตรงตามความประสงค์ต่อการใช้งาน   
- มีความเที่ยงตรงแม่นยํา รวมทั้งสามารถทาํงานได้เต็มกําลังความสามารถที่ออกแบบไว้ 
- มีการผลติ (หรือสร้าง) ท่ีให้ความแข็งแรงทนทาน   สามารถทํางานไดน้านที่สุดและ 
  ตลอดเวลา 
- มีการตดิตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน 
- มีการใช ้เป็นไปตามคุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
- มีระบบการบาํรุงรักษาที่ด ี  

         เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อถูกใช้งานไปนาน ๆ ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพ ชํารุด สึกหรอ เสียหาย
ขัดข้อง  ดังนั้น เพื่อให้อายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ยืนยาว สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
ไม่ชํารุดหรือเสียบ่อย ๆ ต้องมี “ การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ” ในระบบการดําเนินงานด้วย จึงจะ
สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการออกแบบ, การผลิต (หรือการสร้าง), การติดตั้ง และการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ นั้น 
เป็นกระบวนการของ “ งานวิศวกรรม ”    ดังนั้นงานวิศวกรรมจึงเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในงานทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบวน การท่ีให้

ได้มาซึ่งพัสดุทีต่้องการทั้งในเรื่องคุณสมบัต ิ จํานวน ราคา เวลา และแหล่งขาย เพื่อ ดําเนินงานใหบ้รรลุผล
สัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายท่ีกําหนด โดยในหัวข้อจะกล่าวถึงว่า เมื่อส่วนราชการได้กําหนดความต้องการ
พัสดุและได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุแล้ว ผู้จดัซื้อต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ  โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. จัดทํารายงานขอซื้อ/จ้าง ต้องทํารายงานขอซื้อ/จ้าง โดยระบุรายละเอียดของการจัดซือ้จัดจ้าง ซึ่ง
รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง 
มี 6 วิธี คือ วิธตีกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e - option) การกําหนดว่าจะใช้วิธกีารใดน้ัน ต้องพิจารณาตามวงเงินและ
เงื่อนไขต่าง ๆ กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม 

2. การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ผู้จดัซื้อจัดจ้างต้องทํารายงานขอซื้อ/จ้าง ทีจ่ัดทําไว้แล้วเสนอขออนุมัต ิ
ตามขั้นตอนจากผู้มีอํานาจอนุมัต ิ

3. มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตา่งๆ เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จ้างส่วนราชการต้อง
มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหรือคณะกรรมการ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง กล่าวคือ  

o วิธีสอบราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
o วิธีการประกวดราคาจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา  
o วิธีประกวดราคาจะแต่งตั้งคณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา และ   
     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
o วิธีพิเศษจะแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ  
o วิธีe-Autionจะแต่งตั้งคณะกรรมการ e-Aution  

              และทุกวิธีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรบัการจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง 
4. การจัดซื้อ/จ้าง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไดร้ับอนุมัติ ดังนี ้

วิธีตกลงราคา ติดต่อหาผูข้ายหรือสืบราคาทีเ่หมาะสมโดยตรง และต่อรองราคาตกลงพร้อมเง่ือนไข 
วิธีสอบราคา ติดต่อผู้ขายโดยตรงผละปดิประกาศการสอบราคา และเปิดซองสอบราคาเพื่อพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการสอบราคา 
วิธีประกวดราคา ปิดประกาศกับเผยแพร่การประกวดราคาผ่านทางสื่อสารมวลชนและหรือติดต่อ
ผู้ขายโดยตรง รับซองและเปิดซองประกวดราคา 
และพิจารณาผลการประกวดราคา 
วิธีพิเศษ เจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอให้มีการเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง 
วิธีกรณีพิเศษพิจารณาสั่งซื้อ/จ้างจากส่วนราชการและหรอืหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิต/ทํางานจ้าง
นั้นเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้จัดซื้อจัดจ้าง 
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หรือมีกฎหมายหรือมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ/จ้าง 
วิธีประมูลด้วย อิเล็กทรอนิกส์ e-Auction พิจารณาคัดเลอืกผู้ให้บริการตลาดกลาง ประกาศ
เผยแพร่/เชญิชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมลู 
พิจารณาคัดเลอืกผู้ค้า ชีแ้จง/จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ e-Auction และผู้ค้าเกี่ยวกับการปะมูลเพ่ือ
คัดเลือกผู้ชนะการประมลู 

5. สั่งซื้อ/จ้าง เมือ่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จนได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว ก็ให้ผู้มีอํานาจดําเนินการ
สั่งซื้อ/จ้าง ตามข้อกําหนดในระเบียบ 

6. ควบคุมงาน(ถ้ามี) และหรือตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ให้เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย/
แต่งตั้งเป็นผู้ดาํเนินการ  

 
 

 
 

รูปท่ี 54  วงจรการจัดหาเครือ่งมือ ในแบบของการบริหารพัสด ุ
 

 
 
 

วงจรการบรหิารพัสดุวงจรการบรหิารพัสดุ  
การวางแผนหรือกําหนดโครงการ 

การกําหนดความตองการ 

การจัดหา 

การแจกจาย การใชงานพัสดุ 

การบํารุงรักษาการบํารุงรักษา  

การจําหนาย 
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รูปที่ 55 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาของส่วนราชการ 
 

 
แนวคิดในการจัดหา เพื่อการบํารุงรักษา 
ในการจัดหาเพือ่การบํารุงรักษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้กําหนดจุดมุ่งหมายไว้  9  ประการ  ดังนี้ 

1.  เพื่อไม่ให้มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกินความจําเป็น 
2.  มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงพยาบาล 
3.  ลดการสูญเสียในแง่ของค่าใชจ้่ายและการเสยีโอกาสทางการเงิน กรณีท่ีเครื่องต้องหยุดทาํงาน ( 

Business loss due to production delays ) 
 

 - อนุมัติฎีกา  

 - ดูแลระเบียบ  
 - วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ  
   ระเบียบพสัดุ  

   การจัดหา 

   สํานักงบประมาณ   

สวนราชการ 

 - จัดทําแผนปฎิบัติงาน     
    ประจําป  
 - ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ  
 - ขอทําความตกลงกับ  สงป .  
    กรณีไมอยูในอํานาจ  
    ของสวนราชการ  

หนวยงานที่เกี่ยวของและภารกิจ 

สํานักงานปลัดฯ 

กรมบัญชีกลาง - วิเคราะห   
 - อนุมัติเงินงบประมาณ   
 -  อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง  
    งบประมาณ  
-  มาตรฐาน(ราคามาตรฐาน  
     ตนทุนตอหนวย )  
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4.  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ทํางานอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ สามารถใช้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากท่ีสุด 

5.  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทํางานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือ
เคร่ืองใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน  เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหาก
ไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง  ชํารุดเสียหาย หรือทํางานผิดพลาด 

6.  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability)  คือ การทําให้เครื่องมือ
เคร่ืองใช้มีมาตรฐาน  ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น 

7.  เพื่อความปลอดภัย (Safety)  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญ  เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน  ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทํางานผิดพลาด ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถทํางานได้
ตามปกติ  อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้  การบํารุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมไม่ให้
เกิดความผิดพลาด 

8.  เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม  เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชํารุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการ
บํารุงรักษา  จะทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา  มีเสียงดัง  
เป็นตน้  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

9.  เพื่อประหยัดพลังงาน  (Minimize energy consumption : 5% less) เพราะเครื่องมือ
เคร่ืองใช้ส่วนมากจะทํางานได้ต้องอาศัยพลังงาน  เช่น  ไฟฟ้า  น้ํามันเชื้อเพลิง   ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้
ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี  เดินราบเรียบ  ไม่มีการร่ัวไหลของน้ํามัน  การเผาไหม้สมบูรณ์  ก็จะ
สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง  ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 
 
แนวทางวิธีการจัดหาที่มีคุณภาพ 

การจัดหา เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญของทุกหนว่ยงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนไดส้่วนเสียเรื่อง
ผลประโยชนต์า่ง ๆ ซึ่งนําไปสู่การเกิดคอร์รัปชั่นได ้ดังนั้นที่ผ่านมา ส่วนราชการไดใ้ห้ความสําคัญในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างย่ิง โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  พร้อมท้ังได้พยายามปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ทันสมยัเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
มุ่งเน้นด้านความโปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได ้เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาทุจรติคอร์รัปชั่น และ
เสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงานต่อไป 

 
สิ่งทีเ่ราต้องการเพื่อใหเ้กิดคุณภาพในการจัดหา 

- เพื่อให้กระบวนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบังคับ กฎหมาย และ
มติคณะรัฐมนตรี ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
         - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบควบคุมภายใน อย่างรอบคอบและรดักุมยิง่ขึ้นเกิดประสทิธิผล
คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจ้ากดัชนชีี้วัดผลสําเร็จ 
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           - เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจน โปรง่ใส สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้ตลอดเวลา ขจัดความสงสัย
และความขดัแย้ง ระหว่างบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 - เพื่อป้องกันความเสียหายด้านชื่อเสียง การทุจริตรั่วไหลด้านการเงิน และทรัพย์สินของทางราชการ 
           - เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การ
บริหารพัสดุ บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรือไม่  
          - เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
          - เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
 
สิ่งสําคัญในการจัดหาที่มีคุณภาพ 

คือการมุ่งเน้นความโปร่งใส ทุกขั้นตอนการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  ในทุกขัน้ตอนดังน้ี 
                 1. การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือข้อกําหนดขอบเขต  
       (Term of reference) การจัดซื้อจัดจ้าง  
                 2. การจัดทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  
                 3. การประกาศสอบราคา, ประกวดราคา 
                 4. การย่ืนซองประมลูราคา 
                 5. การคัดเลือกผู้เสนอราคา 
                 6. การจัดทําสญัญา 
                 7. การส่งมอบ 
                 8. การตรวจรบัพัสดุพัสด ุ
                 9. การเบิกจ่ายเงิน  
การตรวจสอบที่มีคุณภาพ 

คือราชการต้องเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้
ตรวจสอบ ภายใน ของหน่วยงาน สามารถดําเนินการเข้าตรวจสอบความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทุก
ขั้นตอน และตลอดเวลา โดยจะเลือกใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบ อาทิเชน่ การสอบถาม การเข้าสังเกตการณ์ 
การเข้าสํารวจ ฯลฯ ไดต้ามตอ้งการ เพ่ือให้ผลการตรวจสอบเป็นท่ีน่าพอใจในแตล่ะขัน้ตอนอันไดแ้ก่ 
ขั้นตอนที ่1. การกําหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) หรือ ข้อกําหนดขอบเขต (Term 
of reference) การจัดซื้อจดัจ้าง   

- ต้องสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (Spec) หรือ ข้อกําหนดขอบเขต (TOR) การ
จัดซื้อจัดจ้าง มีรูปแบบลักษณะระบุเฉพาะเจาะจง หรือเปิดกว้าง โปร่งใส 
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ขั้นตอนที ่2. การจัดทําเร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง  ต้อง 
- สามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง เร่ิมตั้งแต่ การขออนุมัติ จนถึงการ  จ่ายเงิน 

ให้แกผู่้ประกอบการ เป็นไปตามระเบียบ ฯ หรือไม ่
 
 

         - สามารถตรวจสอบวเิคราะห์ จํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างพัสด ุว่าเหมาะสมใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
หรือความน่าจะเป็น หรือไม ่
           - สามารถตรวจสอบเหตุผล ความจําเป็นวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง เช่น โดยวิธีพิเศษ เป็นต้น 

 
ขั้นตอนที ่3. การประกาศสอบราคา ต้อง 
   - สามารถตรวจสอบรายละเอียด ความชัดเจน ไม่คลมุเครอื ในแบบการสอบราคา  
   - สามารถตรวจสอบการประกาศเชิญชวน การสอบราคา ว่ามีเจตนา แบบเปิดกว้าง โปร่งใส  

 
ขั้นตอนที ่4. การยื่นซองประมูลราคา ต้อง 
 - สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ ว่ามีการขัดขวางการยื่นซองประมูลราคา และคณะกรรมการเปิดซอง
ราคา ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เหมาะสม ประการใด  

 
ขั้นตอนที ่5. การคัดเลือกผู้เสนอราคา ต้อง 
   - สามารถตรวจสอบผลการพจิารณา ของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองราคา 
คณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ ฯลฯ ได้ปฏิบัตหิน้าที่แบบตรงไป ตรงมา และเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้
เสนอราคา หรอืไม่ 
   - สามารถตรวจสอบคุณสมบตัิ ความน่าเชื่อถือ ของผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอเป็นการสมยอม
ราคากัน หรือไม่ 
   - สามารถเปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างงวดนี้กับงวดก่อน มรีาคาเหมาะสม หรือ  
แตกต่างกัน เนือ่งจากมีเหตุผลชีแ้จงประการใด  

 
ขั้นตอนที ่6. การจัดทําสญัญา ต้อง 
   - สามารถตรวจสอบรายละเอียดในสญัญา มีความชดัเจน ให้ความยุติธรรมต่อคูส่ัญญาและไม่ทําให้
ทางราชการเกิดความเสียหาย  
   - สามารถตรวจสอบเหตุผล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การขยายเวลาของสัญญาและงดเวน้ค่าปรับ  
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ขั้นตอนที ่7. การส่งมอบพัสดุ ต้อง 
   - สามารถเข้าตรวจสอบ การส่งมอบพัสดุ ได้ตลอดเวลา ว่ามีการเอื้อประโยชน ์ในเรื่องการเลื่อนเวลา
ดังกล่าว หรือไม่ 
   - สามารถตรวจสอบ ความถกูต้อง ครบถ้วน และคณุภาพพัสดุ เป็นไปตาม ข้อตกลงในสัญญาหรือไม่ 

 
ขั้นตอนที ่8. การตรวจรับพัสด ุต้อง 
 - สามารถตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และได้ให้
แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว แบบมีเงื่อนไขหรือแบบไม่มีเงื่อนไข  

 
ขั้นตอนที ่9. การเบิกจ่ายเงิน 
   - สามารถตรวจสอบขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน ท่ี ฝ่ายการคลังและพัสดุ ดาํเนินการ ถูกต้อง   
เหมาะสมกับเวลา และตรงตามสัญญาทีต่กลงกัน หรือไม่ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหาที่มีคุณภาพ 

1. ได้ของดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม 
2. สามารถลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดขึ้นได ้
3. สามารถนําปัญหา อุปสรรค รวมทั้งการรบัฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  
   ในการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ เพื่อกําหนดกรอบปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์    
   ในครั้งต่อไป  
4. นําไปสู่การพัฒนา กํากับดแูลหน่วยงาน ตามหลัก " ธรรมาภิบาล " ทําให้เกิดจริยธรรม  
    ในองค์กร และต่อสังคม ซึ่งสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได ้ 
 

  ในคณะกรรมการออกข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  หรือแม้แต่คณะกรรมการพิจารณาผล หรือ
คณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือเป็นคณะกรรมการที่มีคุณภาพ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ใช้ มคีวามเชีย่วชาญในด้านการใช ้
2. นักวิชาการ มคีวามเชี่ยวชาญในเรื่องหลักการ หลักทฤษฎี และเทคโนโลยี 
3. วิศวกร มีความเชี่ยวชาญในเรือ่งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์  
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รูปที่ 56  การมีวิศวกรเคร่ืองมือแพทย์เข้ารว่มเป็นกรรมการในระบบการจัดหา 
 
ข้อกําหนดที่มคุีณภาพ อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อเครื่อง 
2. วัตถุประสงค์ / ความต้องการ 
3. คุณสมบัติท่ัวไป 
4. คุณสมบัติทางเทคนิค 
5. เงื่อนไขเฉพาะ / เงื่อนไขพิเศษ 

 
รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ มดีังต่อไปน้ี 

(1) ชื่อภาษาไทย / ชื่อภาษาอื่น 
(2) ประเภท /  ชนิด 
(3) ลักษณะเครื่องมือแพทย ์
(4) การบรรจุ 
(5) ชนิดและปริมาณของส่วนประกอบ 
(6) กรรมวิธีการผลิต 
(7) ข้อบ่งใช้และประโยชน ์
(8) วิธีการใช้ 
(9) การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน 
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(10)  คุณภาพมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ และผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
(11) เอกสารกํากับเครื่องมือแพทย ์ (ถ้ามี) 
(12) รายการอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือแพทย ์ 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ผู้ขายหรือผู้ผลิตที่ดี  
         จากประกาศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2548  จึงได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดหาดังน้ี 
          ผู้ผลติต้องจัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยมีการกําหนด
ลําดับขั้นตอนของกระบวนการที่จําเป็น และนําระบบการบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถดําเนนิการผลิตเครือ่งมือแพทย์ไดต้ามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีใน 
การผลติเครื่องมือแพทย ์
          เอกสารและข้อมลูทางด้านคุณภาพทุกชนดิต้องไดร้ับการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใชแ้ตฉ่บับที่
ถูกต้องและเปน็ปัจจุบันเท่านั้น 
          บันทึกต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการปฏิบัติตามระบบการบริหารงานคุณภาพที่กําหนดไว้ ต้องได้รับการจัดเก็บ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
          นับจากวันที่ผลติ กรณีเครื่องมือแพทย์ที่มีอายุการใช้งาน(shelf-life)ให้จัดเก็บบันทึก เป็นระยะเวลา
มากกว่าอายุการใช้งาน 1 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ผลติ 
          ผู้บริหารระดับสูงต้องกําหนดนโยบายคุณภาพ โดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารใหบุ้คลากร
ในองค์กรเข้าใจ 
          ผู้บริหารระดับสูงต้องพิจารณาทบทวนนโยบายคณุภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใหม้ั่นใจว่านโยบาย
คุณภาพนั้นมีความเหมาะสม 
          ผู้บริหารระดับสูงต้องกําหนดวัตถุประสงคด์้านคุณภาพซึ่งสามารถวัดผลไดใ้ห้สอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพ และกํากับดูแลให้มกีารปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
          ผู้บริหารระดับสูงต้องกําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งสําคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณภาพโดยจัดทําเป็นลายลกัษณ์อักษร และสื่อสารให้บุคลากรทราบ  
          ผู้บริหารระดับสูงต้องแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทํา นําไปปฏิบัติ 
และรักษาระบบการบริหารงาน 
คุณภาพ รวมทัง้รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงผลการดําเนินงานของระบบการบริหารงานคุณภาพ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
          ผู้ผลติต้องกําหนดคณุสมบตั ิความสามารถรวมทัง้สรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ ์โดยพิจารณาจากพื้นฐานการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ และประสบการณ ์
          บุคลากรที่รับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่าง
เพียงพอและตอ่เนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีความสามารถปฏิบัติงานได ้พร้อมทั้งจัดเก็บ
บันทึกการฝึกอบรมไว้ 
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          ผู้ผลติต้องจัดให้มโีครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เพื่อให้สามารถผลติเครื่องมือแพทย์ไดต้ามข้อกาํหนด 
ได้แก่ อาคาร พื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ ์รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และจัดใหม้ีการ
บํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว 
          ผู้ผลติต้องจัดทําเอกสารข้อกําหนดสําหรับการซ่อมบํารุงโครงสรา้งพื้นฐานตามระยะเวลาที่กําหนด 
ซึ่งหากไม่ดําเนนิการตามนั้นแล้วอาจมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ และต้องจัดเก็บบันทึกการซ่อมบํารุงไว้ 
          ผู้ผลติต้องกําหนดและควบคุมสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของการผลติผลติภัณฑ์นั้น ๆ 
          ผู้ผลติต้องจัดทําเอกสารข้อกําหนดด้านสุขอนามัย ความสะอาด การแต่งกายของบุคลากร กรณีที่
บุคลากรเหล่านั้นต้องสัมผสักับผลิตภัณฑ ์หรือสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
          กรณีที่ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมมผีลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลติต้องจัดทาํเอกสารข้อกําหนด
สําหรับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมนั้น   รวมถึงจัดทําเอกสารมาตรฐานสาํหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้า
ติดตาม และควบคุมปัจจัยของสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
          บุคลากรทั้งหมดที่ทํางานภายใต้การควบคุมปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือการควบคุมดูแลจากบุคลากรซึ่งได้รับการฝกึอบรมแล้ว 
          กรณีจําเป็น ผู้ผลติตอ้งจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมการพิเศษสําหรับการควบคุมการปนเป้ือน
หรือผลติภัณฑท์ี่มีแนวโน้มว่าจะปนเปื้อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์อื่น สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน หรือบุคลากร  
          ผู้ผลติต้องวางแผนกระบวนการผลติ จัดทําข้อกําหนดของผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม
คุณภาพ จัดหาทรัพยากรตามประเภทของผลติภัณฑ์ และจดัเก็บบันทึกที่จําเป็นสําหรับแสดงว่ากระบวนการ
ผลติและผลติภัณฑ์ท่ีได้เป็นไปตามข้อกําหนด 
          - ข้อกาํหนดที่กําหนดโดยลูกค้า รวมถึงข้อกําหนดสําหรับการส่งมอบและกิจกรรมหลังการส่งมอบ 
          - ข้อกาํหนดที่ลูกค้าไม่ได้ระบุไว้ แตจ่ําเป็นสําหรับการใช้งานในกรณีที่ทราบ 
          - กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
          - ข้อกาํหนดเพิ่มเตมิอ่ืน ๆ ที่กําหนดโดยผู้ผลิต 
          - กรณีที่ผู้ผลิตมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องดาํเนินการดังตอ่ไปนี้  
          - วางแผนและควบคุมขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา 
          - การออกแบบและพัฒนาต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์ข้อกําหนดด้านการใช ้งานและ
สมรรถนะของผลติภัณฑ ์รวมทั้งกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบและพัฒนาต้องระบุคุณลักษณะและเกณฑ์การยอมรับของ
ผลติภัณฑ์ 
          - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบและพัฒนาต้องได้รับการทวนสอบว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ใชใ้นการ
ออกแบบและพัฒนา 
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          - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบและพัฒนาต้องได้รับการตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลติภัณฑ์เป็นไปตามข้อกําหนดการตรวจสอบความถูกต้องต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนการส่งมอบหรือนํา
ผลติภัณฑ์ไปใช ้
          - จัดเก็บบันทึกที่เกีย่วข้องกับการออกแบบและพัฒนา 
          - ผูผ้ลติต้องกําหนดคณุลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ที่ต้องการจะซื้อ 
          - ผูผ้ลติต้องคดัเลือกและประเมินผูส้่งมอบ บนพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
          - ผูผ้ลติต้องจดัเก็บบันทึกในการควบคุมการจัดซื้อ 
          - ผูผ้ลติต้องกําหนด และจัดทําเอกสารแสดงขั้นตอนการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ รวมทั้งเอกสาร
มาตรฐาน 
 
 สําหรับวิธีปฏิบัติงานที่จําเป็นพร้อมทั้งระบุสภาวะการควบคุมการผลติหรอืการบริการเพื่อให้
เคร่ืองมือแพทย์ที่ผลติได้มีคณุภาพเป็นไปตามข้อกําหนด 
          - ผู้ผลติต้องจดัเก็บบันทึกของเครื่องมือแพทย์แตล่ะครั้งที่หรือรุ่นที่ผลิตซึ่งทําให้สามารถสอบกลับได้
ตามข้อกําหนดและบ่งชี ้ ปริมาณการผลิตและปริมาณที ่อนุมัติเพื่อจําหน่าย รวมทั้งต้องมีการทวนสอบและ
อนุมัติบันทึกของคร้ังที่หรือรุ่นที่ผลติด้วย 
          - ความสะอาดของผลิตภัณฑ์และการป้องกันการปนเปื้อน ผู้ผลติต้องจดัทําข้อกําหนดที่เป็นเอกสาร
ในเรื่องการควบคุมความสะอาดของผลติภัณฑ์และการปอ้งกันการปนเปื้อน  
          - ผูผ้ลติต้องจดัทําข้อกําหนดที่เป็นเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การยอมรับในการติดตั้งและทวน
สอบในการตดิตั้งเครื่องมือแพทย์ตามความเหมาะสม 
          - ถ้าขอ้ตกลงกับลูกค้าอนุญาตให้การตดิตั้งดําเนินการโดยบคุคลอื่น ผู้ผลติต้องมีข้อกําหนดในการ
ติดตัง้และทวนสอบความถูกตอ้งที่เป็นเอกสารมอบให ้
          - ผูผ้ลติต้องจดัเก็บบันทึกการตดิตั้งและการทวนสอบ 
          - ผูผ้ลติต้องจดัทําเอกสารมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ ขั้นตอนในการวัดที่
อ้างอิงได้ และวัสดอุ้างอิง(ถ้ามี) เพื่อดําเนินการบริการและทวนสอบว่าผูผ้ลติสามารถให้การบริการดงักล่าวได้ 
          - ผูผ้ลติต้องจดัเก็บบันทึกของกิจกรรมการบริการ  
           
 ในกรณีที่ไม่สามารถทวนสอบผลติภัณฑ์ได้จากการเฝ้าติดตามหรือการวัด ผู้ผลติต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการผลติและการบริการ โดยกําหนดเกณฑ์สําหรับการทบทวนและอนุมัติกระบวนการ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใช ้รวมทั้งบุคลากรทีทํ่างานในกระบวนการนั้นๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลติภัณฑ์เป็นไปตาม
ข้อกําหนด 
          - ผู้ผลติต้องจดัทําเอกสารมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนการทาํให้ปราศจากเชื้อ และต้องดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนนํากระบวนการดังกล่าวไปใช้ 
          - ผูผ้ลติต้องจดัเก็บบันทึกผลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตและ การบริการ 
รวมทั้งกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อ 
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          - ผูผ้ลติต้องชี้บ่งผลติภัณฑ์และสถานการณ์ตรวจสอบของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตลอด
กระบวนการผลิต โดยจัดทําเป็นเอกสาร    มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชี้บ่งผลติภัณฑ์และ
สถานการณ์ตรวจสอบของผลิตภัณฑ ์
          - ผูผ้ลติต้องจดัทําเอกสารมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบกลับ ได ้ซึ่งต้องระบุ
ขอบเขตของการสอบกลับไดข้องผลิตภัณฑแ์ละต้องบันทกึการชี้บ่ง ของผลติภัณฑ์แต่ละรุ่นทีผ่ลติ 
          - กรณีเคร่ืองมือแพทย์ฝังในทีม่ีกําลังและเครื่องมอืแพทย์ฝังใน ผู้ผลติต้องกําหนดบันทึกในการสอบ
กลับได ้ซึ่งรวมถึงบันทึกของส่วนประกอบทั้งหมด วัสด ุและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
          - ผูผ้ลติต้องจดัทําเอกสารมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาผลติภัณฑ์ให้
เป็นไปตามข้อกําหนด  
          - ผูผ้ลติต้องจดัทําเอกสารมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือทีใ่ชใ้นการ
ตรวจสอบและทดสอบ ควบคุมดแูลรักษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบและทดสอบเพือ่ให้มั่นใจว่าเครื่องมือ
ที่ใชใ้นการตรวจสอบและทดสอบดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับการใชง้าน โดยการสอบเทียบหรือการทวน
สอบตามความจําเป็น  
          - ผูผ้ลติต้องดําเนินการแก้ไข รวมทั้งประเมินและบันทึกความถูกต้องของผลการตรวจสอบและ
ทดสอบที่ผ่านมา เมื่อพบว่าเครื่องมือที่ใชใ้นการตรวจสอบและทดสอบไม่เป็นไปตามขอ้กําหนด 
  - ผู้ผลติต้องจัดทําแผนการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์  
  - ผู้ผลติต้องตรวจสอบผลติภัณฑ์ตามวิธีการตรวจสอบและทดสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลติภัณฑ์นั้นเป็นไปตามข้อกาํหนด 
 -  ผู้ผลติต้องจัดเก็บบันทึกผลการตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ ์สําหรับเครื่องมือแพทย์ฝังในที่
มีกําลังและเครือ่งมือแพทย์ฝังใน ผู้ผลติต้องจัดทําบันทึกทีร่ะบุผูต้รวจสอบและทดสอบด้วย 
 - ผู้ผลติต้องจัดทําแผนการตรวจติดตามภายใน โดยกําหนดเกณฑ์การตรวจตดิตาม ขอบเขต ความถี ่
และวิธีการ เพื่อติดตามว่าระบบการบริหารงานคุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนด มีการนําไปปฏิบัติ และคงรักษา
ระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการตรวจติดตามภายในดังกล่าว ต้องพิจารณาตามสถานะ ความสําคัญของ
กระบวนการ และพื้นที่ซึ่งจะตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจครั้งก่อน 
         - ผู้ผลติต้องจดัทําเอกสารมาตรฐานสําหรับวิธีการปฎิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบและขอ้กําหนด 
ในการวางแผนดําเนินการตรวจรายงานผลการตรวจ และการจัดเก็บบันทกึการตรวจตดิตามภายใน 
         -  ผู้ผลติต้องจดัทําเอกสารมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมผลติภัณฑ์ทีไ่ม่
เป็นไปตามข้อกําหนด เพื่อป้องกันการนําไปใช้หรือการสง่มอบโดยไมต่ัง้ใจ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ และ
อํานาจหน้าที่ในการจัดการกบัผลิตภัณฑท์ี่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนั้น รวมถึงการชี้บ่ง คัดแยก และการ
ดําเนินการกับผลติภัณฑ์ที่ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 
         - ผู้ผลติต้องจดัเก็บบันทึกผลการดําเนินการกับผลติภัณฑ์ที่ไม่เปน็ไปตามข้อกําหนด 
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 ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์หลงัการส่งมอบหรือใช้งานแล้วไม่เป็นไปตามขอ้กําหนด ผู้ผลติต้อง
ดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น 
            กรณีผลติภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดสามารถนํากลับไปทาํใหม่เพื่อให้เปน็ไปตามข้อกําหนด 
ผู้ผลติต้องจัดทาํเอกสารมาตรฐาน  สําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนํากลับไปทําใหม่ ซึ่งต้องได้รบัการ
อนุมัติจากผูม้ีอํานาจเช่นเดียวกับมาตรฐานสาํหรับวิธีการปฏิบัติงานเดิม 
            ผู้ผลติต้องจดัทําเอกสารมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไขสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามข้อกําหนด โดยระบุสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในระบบการบริหารงานคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ ์
กระบวนการ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า เป็นตน้ การหาสาเหตุสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม 
ข้อกําหนด การกําหนดและดาํเนินการปฏิบัตกิารแก้ไขสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรวมทั้งตดิตามการแก้ไขให้
มีประสิทธิผลเพ่ือไม่ให้เกิดขึน้ซ้ํา และบันทกึผลการปฏิบัติการแก้ไขดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

  
 
 
 
 
 


