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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ระบบการบริหารงานคุณภาพ
สําหรับโรงสีขาว - ขอกําหนด
1. ขอบขาย
1.1 ทั่วไป
มาตรฐานนี้ระบุขอกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพสําหรับโรงสีขาว รวมทัง้ โรงปรับปรุงคุณภาพขาวที่
ก) ตองการแสดงถึงความสามารถในการสงมอบผลิตภั ณฑขาวที่เปนไปตามขอกําหนดของลูก คาและ
ขอกําหนด ดานกฎหมายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
ข) มุงที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา โดยการประยุก ตใชระบบที่มีประสิทธิผล รวมทั้งกระบวนการ
ปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง และการทําใหลูกคาวางใจในความเปนไปตามขอกําหนดและเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.2 การนําไปใช
ขอกําหนดในมาตรฐานนี้เปนขอกําหนดทั่วไปและมุงที่จะใหสามารถใชไดกับทุกโรงสีขาว โดยไมจํากั ด
ประเภท ขนาด และผลิ ต ภั ณ ฑ ข าว ในกรณี ที่ ข อกํ าหนดใดของมาตรฐานนี้ ไมสามารถประยุ ก ต ใ ชไ ด
อันเนื่องมาจากลักษณะของโรงสีขาว หรือผลิตภัณฑขาว สามารถพิจารณาละเวนขอกําหนดไดเฉพาะที่อยู
ภายใตขอ 6 เทานั้ น และตองไมกระทบตอความสามารถหรือความรับผิด ชอบขององคก รในการสงมอบ
ผลิตภัณฑขาวสําเร็จรูปที่เปนไปตามขอกําหนดของลูกคาและขอกําหนดดานกฎหมายที่เกี่ยวของ

2. คําศัพทและบทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตาม มอก. 9000-2550 และดังตอไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4

คุณภาพ หมายถึง ระดับของลักษณะเฉพาะที่ตอบสนองขอกําหนด
ระบบ หมายถึง กลุมของกิจกรรมที่มีสัมพันธและเกี่ยวของกัน
ระบบการบริหารงาน หมายถึง ระบบซึ่งกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคและดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
ระบบการบริหารงานคุณภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานที่กําหนดทิศทางและควบคุมการดําเนินงานของ
องคกรในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
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2.5 นโยบายคุณภาพ หมายถึง ความตั้งใจโดยรวมและทิศทางขององคกรที่เกี่ยวของกับคุณภาพตามที่ไดระบุ
อยางเปนทางการโดยผูบริหารสูงสุด
2.6 วัตถุประสงคดานคุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ตองการ หรือจุดหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
2.7 โรงสีขาว หมายถึง สถานที่สีขาวเปลือกใหเปนขาวดวยเครื่องจักร
หมายเหตุ ใหครอบคลุมถึงโรงปรับปรุงคุณภาพขาว ซึ่งนําผลิตภัณฑขาวมาปรับปรุงคุณภาพ

2.8 สถานที่ผลิต หมายถึง พื้นที่รับและเก็บขาวเปลือก พื้นที่ลดความชื้น พื้นที่ทําความสะอาดขาวเปลือก พื้นที่แช
และนึ่ ง พื้นที่ก ะเทาะขาวเปลือก พื้นที่ขัดสี พื้น ที่คัดแยกคุ ณภาพ พื้นที่บรรจุและพื้นที่เก็ บผลิตภัณ ฑขาว
รวมถึงหองเก็ บภาชนะบรรจุ บริเวณกําจัด ขยะ หองเก็บสารเคมี หองเก็บวัสดุ และบริเวณอื่นในขอบเขต
โรงสีขาว
2.9 ขาว หมายถึง ขาวเจาและขาวเหนียว
2.10 ขาวเปลือก หมายถึง ขาวที่ยังไมผานการกะเทาะเอาเปลือกออก
2.11 ขาวกลอง หมายถึง ขาวที่ผานการกะเทาะเอาเปลือกออกเทานั้น
2.12 ขาวขาว หมายถึง ขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเจาไปขัดเอารําออกแลว
2.13 ขาวเหนียวขาว หมายถึง ขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเหนียวไปขัดเอารําออกแลว
2.14 ขาวนึ่ง หมายถึง ขาวเจาที่ไดผานกระบวนการทําขาวนึ่งและขัดเอารําออกแลว
2.15 ผลิตภัณฑขาว หมายถึง ขาวขาว ขาวเหนียว ขาวกลอง หรือขาวนึ่ง
หมายเหตุ ใหครอบคลุมถึงผลิตภัณฑขาว ซึ่งนํามาปรับปรุงคุณภาพ

3. ระบบการบริหารงานคุณภาพ
3.1
3.1.1

ขอกําหนดทั่วไป
โรงสีข าวต องจั ดทําระบบการบริหารงานคุ ณภาพเปนลายลักษณ อัก ษร นํ าไปปฏิบัติ รัก ษาไว และ
ปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเนื่องตามขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐานฉบับนี้
โรงสีขาว ตอง
(1) กําหนดกระบวนการที่จําเปนสําหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ และการนําไปใชทั่วทั้งโรงสีขาว
(ดูขอ 1.2)
(2) กําหนดลําดับและความสัมพันธของกระบวนการในระบบการบริหารงานคุณภาพ
(3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีก ารที่จําเปนเพื่อยื นยัน วาการปฏิบัติ และการควบคุมกระบวนการใน
ระบบการบริหารงานคุณภาพมีประสิทธิผล
(4) มั่นใจวามีทรัพยากรและขอมูลที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติและการเฝาติดตามกระบวนการใน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ
(5) เฝาติดตาม วัดผลในกรณีที่จําเปน และมีการวิเคราะหกระบวนการตางๆ
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(6) ดําเนินการที่จําเปนเพื่อใหบรรลุผลตามที่วางแผนไว และมีการปรับปรุงกระบวนการในระบบการ
บริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง
กระบวนการในระบบการบริหารงานคุณภาพตองไดรับการจัดการโดยโรงสีขาวตามขอกําหนดของ
มาตรฐานนี้
3.1.2

กรณี ที่โ รงสีข าวมอบหมายบางกระบวนการใหองค ก รอื่น ดํ าเนิ นการแทนซึ่งเปน กระบวนการที่มี
ผลกระทบตอความสอดคลองกั บข อกํ าหนดของผลิตภั ณฑข าวโรงสีขาวตองมั่นใจวามีก ารควบคุ ม
กระบวนการเหลานั้น โรงสีขาวตองระบุประเภทและขอบเขตของการควบคุมกระบวนการที่มอบหมาย
ใหองคกรอื่นดําเนินการแทนไวในระบบการบริหารงานคุณภาพ
หมายเหตุ 1 กระบวนการตางๆ ที่จําเปนสําหรับระบบการบริหารงานคุณภาพดังกลาวขางตน รวมถึงกิจกรรมดาน
การบริหารงาน ดานการจัดการทรัพยากร การทําใหเกิดผลิตภัณฑขาว การวัด การวิเคราะห และการ
ปรับปรุง
หมายเหตุ 2 กระบวนการที่มอบหมายใหองคกรอื่นดําเนินการแทน หมายถึง กระบวนการที่ถูกระบุวามีความจําเปน
ตอ ระบบการบริห ารงานคุณ ภาพสํ าหรับ โรงสี ขา ว แตโ รงสีข าวเลื อกที่จ ะมอบหมายใหอ งค กรอื่ น
ดําเนินการแทน
หมายเหตุ 3 การสรางความมั่นใจในการควบคุมกระบวนการที่มอบหมายใหองคกรอื่นดําเนินการแทน ไมพนความ
รับผิดชอบของโรงสีขาวในการที่ตองเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา และกฎหมาย และกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด

ประเภทและขอบเขตของการควบคุมกระบวนการที่มอบหมายใหองคกรอื่นดําเนินการแทน มีผลมาจาก
ปจจัยตางๆ ไดแก
(1) ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนที่มอบหมายใหองคกรอื่นดําเนินการแทนตอความสามารถ
ของโรงสีขาวในการสงมอบผลิตภัณฑตามขอกําหนด
(2) ระดับของการควบคุมกระบวนการที่ใชรวมกัน
(3) ความสามารถในการบรรลุการควบคุมที่จําเปนผานการประยุกตใชขอ 6.4
3.2
3.2.1

ขอกําหนดดานเอกสาร
ทั่วไป
เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพสําหรับโรงสีขาว ตองรวมถึง
(1)
(2)
(3)
(4)

เอกสารซึ่งแถลงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคดานคุณภาพ
เอกสารคูมือคุณภาพ
เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานและบันทึกตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้
เอกสารรวมถึงบันทึกตางๆ ที่จําเปนสําหรับโรงสีขาว เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิผลของการวางแผน
การดําเนินการ และการควบคุมกระบวนการ
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หมายเหตุ 1 เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร
นําไปปฏิบัติ และรักษาไว

เอกสารฉบับหนึ่งอาจระบุขอกําหนดสําหรับหนึ่งขั้นตอนการดําเนินงานหรือมากกวา ขอกําหนดสําหรับ
เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานอาจถูกครอบคลุมโดยเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานมากกวาหนึ่งฉบับ
หมายเหตุ 2 ขอบเขตของเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพของแตละโรงสีขาวอาจมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
(1) ขนาดของโรงสีขาว และประเภทของกิจกรรม
(2) ความซับซอนและความสัมพันธของกระบวนการตางๆ
(3) ความสามารถของบุคลากร
หมายเหตุ 3 เอกสารสามารถอยูในรูปแบบ หรือสื่อประเภทใดก็ได

3.2.2

คูมือคุณภาพ
โรงสีขาวตองจัดทําและรักษาไวซึ่งคูมือคุณภาพ ที่แสดงถึง
(1) ขอบข ายของระบบการบริ หารงานคุ ณ ภาพ และในกรณี ที่มีก ารละเว น ข อกํ าหนด (ดู ข อ 1.2)
ตองระบุรายละเอียดพรอมทั้งเหตุผลความจําเปน
(2) เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดมีการจัดทําขึ้นเพื่อใชในระบบการบริหารงานคุณภาพ หรื อ
การอางอิงถึง
(3) การอธิบายถึงความสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ ในระบบการบริหารงานคุณภาพ

3.2.3

การควบคุมเอกสาร
เอกสารตางๆ ที่กําหนดโดยระบบการบริหารงานคุณภาพ ตองไดรับการควบคุม
บันทึกเปนเอกสารสําคัญในระบบการบริหารงานคุณภาพ และตองไดรับการควบคุมตามขอ 3.2.4
เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษรตองจัดทําขึ้น เพื่อกําหนดการควบคุมที่จําเปน เพื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

อนุมัติเอกสารวามีความเหมาะสมกอนแจกจาย
ทบทวน และปรับปรุงใหมีความทันสมัยตามความจําเปนและอนุมัติเอกสารใหม
ใหมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงและสถานะลาสุดของเอกสารไดถูกชี้บง
ใหมั่นใจวาเอกสารฉบับลาสุดมีใชที่จุดทํางาน
ใหมั่นใจวาเอกสารนั้นยังคงอานงาย และมีการชี้บงไวอยางชัดเจน
ใหมั่นใจวาเอกสารตางๆ ที่ไดมาจากภายนอกที่ได พิจารณาแลวโดยโรงสีขาวว ามีค วามจําเปน
สําหรับการวางแผนและการดําเนินการของระบบการบริหารงานคุณภาพ ไดรับการชี้บงและมีการ
ควบคุมการแจกจาย
(7) ปองกัน การนําเอกสารที่ลาสมัยไปใชโดยไมได ตั้งใจ และมีการชี้บงที่ชัดเจนสําหรับเอกสารที่
ยกเลิกแลว แตมีความจําเปนตองเก็บไวใชอางอิง
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3.2.4

การควบคุมบันทึก
บัน ทึก ที่จั ด ทําขึ้ น เพื่อเปนหลัก ฐานว าการดําเนิ น งานสอดคลองกั บขอกํ าหนดต างๆ และระบบการ
บริหารงานคุณภาพตองไดรับการควบคุมอยางมีประสิทธิผล
โรงสีขาวตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเปนลักษณอักษร เพื่อกําหนดการควบคุมที่จําเปนสําหรับการ
ชี้บง การจัดเก็บ การปองกัน การนําออกมาใช การกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ และการทําลายบันทึก
บันทึกตองอานไดงาย มีการชี้บงไวอยางชัดเจน และนําออกมาใชไดโดยสะดวก
โรงสีขาวตองจัดใหมีบันทึกขอมูลตามที่กําหนดในมาตรฐานนี้ และบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักการ
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารอยางนอย ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการโรงสี
การรับซื้อขาวเปลือก หรือผลิตภัณฑขาวซึ่งนํามาปรับปรุงคุณภาพ
การคัดแยกคุณภาพผลิตภัณฑขาว
การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
เกณฑกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณภาพที่ตองควบคุม
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร
การตรวจสอบความถูกตองและการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ
การปองกันกําจัดสัตวพาหะนําเชื้อ
การจัดเก็บขาวเปลือก ผลิตภัณฑขาว และผลิตผลพลอยได
การขนสงผลิตภัณฑขาว
การตรวจสุขลักษณะสวนบุคคล ประวัติพนักงาน การฝกอบรม และการตรวจสุขภาพประจําป

โรงสีขาวตองกําหนดอายุการจัดเก็บบันทึกดังกลาวขางตน และบันทึกอื่นที่กําหนดในมาตรฐานนี้ และ
จัดเก็บตามระยะเวลาที่กําหนด
บันทึกที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑขาวตองกําหนดอายุการจัดเก็บบันทึกไมนอยกวาอายุของผลิตภัณฑขาว
และตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด
บันทึกที่เกี่ยวของกับประวัติพนักงาน การฝกอบรม และการตรวจสุขภาพตองกําหนดอายุการจัดเก็ บ
บันทึกอยางนอยตลอดอายุการทํางาน

4. ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
4.1

ความมุงมั่นของฝายบริหาร
ผูบริหารระดับสูงของโรงสีขาวตองแสดงหลักฐานใหเห็นถึงความมุงมั่นในการพัฒนาและประยุกตใชระบบ
การบริหารงานคุณภาพ และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง โดย
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(1) สื่ อสารให ทุ ก คนเห็ น ความสํ าคั ญ ในการทํ าตามข อ กํ า หนดของลู ก ค า รวมทั้ งกฎหมาย และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2) กําหนดนโยบายคุณภาพ
(3) ทําใหมั่นใจวามีการกําหนดวัตถุประสงคดานคุณภาพ
(4) ดําเนินการทบทวนการบริหารงาน
(5) ทําใหมั่นใจวามีทรัพยากรอยางเพียงพอ
4.2

การใหความสําคัญกับลูกคา
ผูบริหารระดับสูงของโรงสีขาวตองมั่นใจวาไดมีการพิจารณาขอกําหนดตางๆ ของลูกคา และสามารถทําได
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา (ดูขอ 6.2.1 และขอ 7.2.1)

4.3

นโยบายคุณภาพ
ผูบริหารระดับสูงของโรงสีขาวตองกําหนดนโยบายคุณภาพและจัดทําเปนเอกสาร
ผูบริหารระดับสูงของโรงสีขาวตองมั่นใจวานโยบายคุณภาพ
(1) สอดคลองกับวัตถุประสงคของโรงสีขาว
(2) ไดรวมถึงความมุงมั่นในการทําตามขอกําหนด และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหาร
งานคุณภาพอยางตอเนื่อง
(3) มีการสื่อสารและทําความเขาใจภายในโรงงานสีขาว
(4) ไดรับการทบทวนวายังคงมีความเหมาะสม

4.4
4.4.1

การวางแผน
วัตถุประสงคดานคุณภาพ
ผูบริ หารระดั บสูงของโรงสีข าวต องมั่น ใจว าวั ต ถุประสงค ด านคุ ณ ภาพ ตลอดจนวั ต ถุประสงค อื่ น
ที่เกี่ย วของซึ่งจําเปน เพื่อใหเปน ไปตามขอกํ าหนดของผลิต ภัณ ฑ (ดูข อ 6.1(1)) มีการกําหนดไว ใ น
ทุกหนวยงานและทุกระดับที่เกี่ยวของภายในโรงสีขาว
วัตถุประสงคดานคุณภาพตองสามารถวัดผลได และสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ

4.4.2

การวางแผนระบบการบริหารงานคุณภาพ
ผูบริหารระดับสูงของโรงสีขาว ตองมั่นใจวา
(1) การวางแผนระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดที่ ร ะบุ ใ นข อ 3.1 และ
วัตถุประสงคดานคุณภาพ
(2) ความสมบูรณของระบบการบริหารงานคุณภาพยังคงไดรับการรักษาไว ในกรณีที่มีการวางแผน
และการดําเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานคุณภาพ
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4.5
4.5.1

ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่
ผูบริหารระดับสูงของโรงสีขาวตองมั่นใจวามีการกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ และมีการ
สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของอยางทั่วถึงภายในโรงสีขาว

4.5.2

ผูแทนฝายบริหาร
ผูบริหารระดับสูงของโรงสีขาวตองแตงตั้งบุคคลในคณะผูบริหารของโรงสีขาวเพื่อรับหนาที่เปนผูแทน
ฝายบริหาร โดยตองมีความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) สรางความมั่นใจวากระบวนการตางๆ ที่จําเปนสําหรับระบบการบริหารงานคุณภาพไดมีการจัดทํา
นําไปปฏิบัติ และรักษาใหคงไว
(2) รายงานผูบริหารระดับสูงถึงผลการดําเนินงานของระบบการบริหารงานคุณภาพ และความจําเปน
ใดๆ ที่ตองมีการปรับปรุง
(3) สรางความมั่นใจวา มีการสงเสริมใหมีความตระหนักในขอกําหนดของลูกคาตลอดทั่วทั้งองคกร
หมายเหตุ ความรับผิดชอบของผูแทนฝายบริหารสามารถรวมถึงการประสานงานกับหนวยงานภายนอกในเรื่องที่
เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานคุณภาพ

4.5.3

การสื่อสารภายใน
ผูบริหารระดับสูงของโรงสีขาวตองมั่นใจวาไดมีการกําหนดกระบวนการสื่อสารใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ
อย างทั่ว ถึ งและเหมาะสมภายในโรงสี ข าว และมี ก ารสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิผ ลของระบบการ
บริหารงานคุณภาพ

4.6
4.6.1

การทบทวนการบริหารงาน
ทั่วไป
ผูบริ หารระดั บสู งของโรงสีข าวต องทบทวนระบบการบริ หารงานคุ ณ ภาพของโรงสีข าวตามชว ง
ระยะเวลาที่วางแผนไว อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาระบบยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
มีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
การทบทวนตองรวมถึง การประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุงและความจําเปนสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารงานคุณภาพ รวมถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคดานคุณภาพ
บันทึกจากการทบทวนการบริหารงานตองไดรับการรักษาไว (ดูขอ 3.2.4)
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4.6.2

ขอมูลสําหรับการทบทวน
ขอมูลสําหรับการทบทวนการบริหารงาน ตองรวมถึงขอมูลดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

4.6.3

ผลการตรวจประเมิน
ขอมูลยอนกลับจากลูกคา
สมรรถนะของกระบวนการและความสอดคลองกับขอกําหนดของขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว
สถานะของการปฏิบัติการแกไขและการปองกัน
การติดตามผลการปฏิบัติจากการทบทวนครั้งที่ผานมา
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งอาจกระทบตอระบบการบริหารงานคุณภาพ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ผลจากการทบทวน
ผลจากการทบทวนการบริหารงาน ตองรวมถึงการตัดสินใจตาง ๆ และการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
(1) การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานคุณภาพ และกระบวนการตางๆ
(2) การปรับปรุงผลิตภัณฑขาวที่เกี่ยวของกับขอกําหนดของลูกคา
(3) ความตองการดานทรัพยากร

5. การบริหารทรัพยากร
5.1

การสรรหาทรัพยากร
โรงสีขาวตองพิจารณาและตองจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน
(1) เพื่อการปฏิบัติและรักษาไวซึ่งระบบการบริหารงานคุณภาพ และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ
อยางตอเนื่อง
(2) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา โดยการทําใหสอดคลองกับขอกําหนดของลูกคา

5.2

ทรัพยากรบุคคล

5.2.1

ทั่วไป
บุคลากรที่ปฏิบัติ งานที่มีผลกระทบต อความสอดคลองกั บข อกํ าหนดของผลิตภั ณฑข าวตองมีความสามารถ
บนพื้นฐานของการศึกษา การฝกอบรม ทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอ
หมายเหตุ ความสอดคลองกับขอกําหนดของผลิตภัณฑขาวสามารถเปนผลมาจากการทํางานใดๆ ของบุคลากรใน
ระบบบริหารงานคุณภาพทั้งโดยทางตรงหรือทางออม
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5.2.2

ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก
โรงสีขาวตอง
(1) กําหนดความสามารถที่จํ าเปน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต อความสอดคลองกั บ
ขอกําหนดของผลิตภัณฑขาว
(2) จัดฝกอบรมหรือดําเนินการดวยวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหไดความสามารถที่ตองการ
(3) จัดใหมีการฝกอบรมเรื่องการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารใหกับ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
(4) ประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการตางๆ
(5) มั่นใจวาบุคลากรมีความตระหนักถึงความสัมพันธและความสําคัญของกิจกรรมที่ตนดําเนินการ
และการมีสวนรวมในการบรรลุวัตถุประสงคดานคุณภาพ
(6) เก็ บรัก ษาบัน ทึก เกี่ ย วกับการศึก ษา การฝก อบรม ทัก ษะ และประสบการณ ของบุคลากรอย าง
เหมาะสม

5.2.3

สุขลักษณะสวนบุคคล
โรงสีขาวตอง
(1) ตรวจสอบสุขลัก ษณะของผูปฏิบัติงานอย างสม่ําเสมอ เพื่อลดโอกาสการปนเปอนสูข าวเปลือก
และผลิตภัณฑขาว และจัดเก็บบันทึกผลการตรวจสุขลักษณะสวนบุคคลและการแตงกาย
(2) ตรวจสอบสุขภาพผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการผลิตอยางนอยปละครั้ง และจัดเก็บรักษาบันทึกผล
การตรวจสุขภาพ
(3) ใหบุคคลภายนอกที่เขาไปบริเวณสถานที่ผลิตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะสวนบุคคลที่กําหนด

5.3

โครงสรางพื้นฐาน
โรงสีข าวต องพิจารณากํ าหนด จั ดหา และบํารุงรั กษาโครงสรางพื้นฐานที่ จํ าเปน เพื่อใหได ข าวเปลือกและ
ผลิตภัณฑขาวที่สอดคลองกับขอกําหนด โดยโครงสรางพื้นฐานครอบคลุมถึง
(1) อาคาร สถานที่ทํางาน และสาธารณูปโภคตางๆ
(2) อุปกรณทใี่ ชในกระบวนการ (ทั้งที่เปนฮารดแวรและซอฟทแวร)
(3) การบริการสนับสนุนตางๆ เชน การขนสง การสื่อสาร หรือระบบสารสนเทศ

5.3.1

สถานที่ผลิต

5.3.1.1 ทําเลที่ตั้ง
โรงสีขาวตองจัดการใหมั่นใจไดวาสามารถปองกันผลิตภัณฑขาวจากการปนเปอนจากสภาพแวดลอม
หรือสถานที่ใกลเคียง
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5.3.1.2 อาคารและพื้นที่ปฏิบัติงาน
(1) พื้นที่ลดความชื้น
ตองเปนคอนกรี ต ที่เรีย บ สะอาด ไมมีน้ํ าขั ง และไมมีสิ่งปฏิกู ล กรณีเปน ลานตากที่ไมใ ช
พื้นคอนกรีต เมื่อตากขาวเปลือกตองรองพื้นดวยวัสดุที่สามารถปองกันการปนเปอนได และ
วัสดุรองตองอยูในสภาพดีและไมกอใหเกิดการปนเปอน รวมทั้งมีการปองกันสัตวเลี้ยง และ
สัตวพาหะนําเชื้อ
(2) พื้นที่แชและนึ่งขาวเปลือก
โครงสร างตองทําด วยวัสดุที่ค งทน แข็ งแรง ทนทาน งายต อการบํารุงรัก ษา และทําความ
สะอาด รวมทั้งระบายน้ําไดดี
(3) พื้นที่เก็บขาวเปลือก ผลิตภัณฑขาว และผลิตผลพลอยได
กรณีการเก็บในสภาพปกติ ตองกําหนดพื้นที่การจัดเก็บ แยกเปนสัดสวนปองกันการปะปน
และการปนเปอนได โครงสรางแข็งแรง ทําความสะอาดงาย และสะดวกตอการบํารุงรักษา
ปองกันแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อได ปองกันความชื้นได และตองถายเทอากาศไดดี
กรณีเก็บในไซโล ตองออกแบบและสรางกลไกใหขาวเปลือกและผลิต ภัณฑขาว เข ากอน
ไหลออกกอน และไมมีเหลือตกค างในไซโล โครงสร างแข็งแรง ทําความสะอาดงายและ
สะดวกตอการบํารุงรักษา ปองกันแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อได ปองกันความชื้นได ตองมี
ระบบถายเทอากาศหรือควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศได
(4) พื้นที่ทําความสะอาดขาวเปลือก พื้นที่กะเทาะขาวเปลือก พื้นที่ขัดสี พื้นที่คัดแยกคุณภาพ ตอง
ออกแบบใหมีพื้น ที่เพีย งพอสะดวกในการปฏิบัติ งาน และแยกเปนสัดสวนชัดเจน รวมทั้ง
ปองกั น แมลงและสัต ว พาหะนํ าเชื้ อได ต อ งมี โ ครงสร างแข็ งแรง ทํา ด ว ยวั สดุ ที่ทนทาน
ทําความสะอาดและบํารุงรักษาไดงาย
5.3.2

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชการสีขาว
(1) ออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการสีขาว ใหมีขนาดเหมาะสมกับกําลัง
การสีขาวที่ตองการ
(2) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชตองแข็งแรง ทนทาน ทําดวยวัสดุที่เหมาะสมไมกอ ใหเกิดการ
ปนเปอนที่เปนอันตรายตอผูบริโภค ไมมีชิ้นสวนหลุดหรือกะเทาะลงปนเปอนในผลิตภัณฑขาว
(3) ทําความสะอาด และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการสีขาวอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหมั่นใจวาอยูในสภาพพรอมใชงาน
(4) ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ ที่ใชในการสีขาวกอนการใชงาน
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(5) มีแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชงาน การตรวจสอบ การบํารุงรักษา การซอมแซม เครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในกระบวนการสีขาวที่มีประสิทธิภาพ
5.3.3

การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
โรงสีขาวตองมีดําเนินการบํารุงรักษาและการจัดการสุขาภิบาล

5.3.3.1 การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
(1) ต องจั ด ทํา แผนการทําความสะอาด ที่ร ะบุวิ ธี ก าร ความถี่ข องการทําความสะอาด รวมทั้ ง
ผูรับผิดชอบ
(2) ตองทําความสะอาด บํารุงรักษา ซอมแซม พื้น ผนัง เพดาน อุปกรณที่ยึดติดกับผนัง หรือเพดาน
ตรวจสอบรอยรั่ว รอยตอตางๆ อยางสม่ําเสมอ
(3) อาคาร พื้น ที่ปฏิบัติงานและบริ เวณโดยรอบ ต องรั ก ษาความสะอาดไมใ หสกปรก มีน้ํ าขั ง
เฉอะแฉะ และจัดการระบายน้ําทิ้งอยางเหมาะสม มีฝาปดทอเรียบรอย
5.3.3.2 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ
(1) ตองปองกัน กําจัดแมลง สัตวเลี้ยง และสัตวพาหะนําเชื้อเขาในบริเวณผลิต โดยเฉพาะลานตาก
ข าวเปลื อก พื้น ที่เก็ บข า วเปลือ ก ผลิต ภั ณ ฑ ข าว และผลิ ต ผลพลอยได รวมทั้งพื้ น ที่บ รรจุ
ผลิตภัณฑขาว ตามความเหมาะสม
(2) การกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ โดยการใชสารเคมีหรือวิธีการทางฟสิกส หรือชีวภาพตอง
ทําโดยไมทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑขาว
5.3.3.3 การจัดการของเสียหรือสิ่งของที่ไมไดใชแลว หรือไมเกี่ยวของกับการสีขาว
(1) จัดการของเสียและขยะ ออกนอกบริเวณการสีขาว รวมทั้งจัดเก็บและกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
(2) เครือ่ งมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ที่ไมไดใช เสีย หรือไมเกี่ยวของกับกระบวนการสีขาว ใหนํา
ออกจากบริเวณสีขาว โดยรวบรวมและแยกเปนสัดสวนในบริเวณที่จัดเตรียมไว
5.3.4

การขนสง
โรงสีขาวตอง
(1) ใชพาหนะขนสงที่สะอาด ปดมิดชิด หรือสามารถปองกันน้ําจากภายนอกได
(2) ไมใชพาหนะที่บรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย สารเคมี หรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร มาบรรทุก
ผลิตภัณฑขาว ยกเวนไดทําความสะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาใชงาน
(3) มีการปองกันการปนเปอนจากแมลง สัตวพาหะนําเชื้อ น้ํา สารเคมี และสิ่งสกปรก รวมทั้งตองมี
การตรวจสอบพาหนะใหมีความสะอาดทุกครั้งกอนใชขนสงผลิตภัณฑขาว
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5.4
5.4.1

สภาพแวดลอมในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอมในการทํางาน
โรงสีขาวตองกําหนด และจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานที่จําเปนเพื่อใหไดผลิตภัณฑขาวที่มีความ
สอดคลองกับขอกําหนดของลูกคาและขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
โรงสีขาวตองจั ดใหบริเวณปฏิบัติงานมีอากาศถายเทไดดี และมีแสงสวางเพียงพอในบริเวณที่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพดวยสายตา
หมายเหตุ คําวา “สภาพแวดลอมในการทํางาน” จะเกี่ยวของกับสภาวะของการดําเนินงาน ที่รวมถึงปจจัยตางๆ ใน
ดานกายภาพ สภาพแวดลอม และอื่นๆ (ไดแก เสียง อุณหภูมิ ความชื้น ความสวาง หรือสภาพอากาศ)

5.4.2

สิ่งอํานวยความสะดวก
โรงสีขาวตองกําหนดและจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานที่จําเปน เพื่อใหไดผลิตภัณฑขาว
ที่มีความสอดคลองกับขอกําหนดของลูกคาและขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

น้ําที่ใชในกระบวนการขัดเงา มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําบริโภคและมีปริมาณเพียงพอ
มีสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการทําความสะอาดเพียงพอและอยูในสภาพพรอมใชงาน
มีระบบหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการระบายน้ําและกําจัดของเสียอยางเพียงพอ
มีสิ่งอํานวยความสะดวกด านสุ ขลัก ษณะสวนบุค คลและห องสุ ขาเพียงพอสํ าหรั บผูปฏิบัติ งาน
หองสุ ขาไม อยู ในพื้นที่ผลิต พื้ นที่ตากข าวเปลือก พื้ นที่จั ด เก็ บผลิตภั ณ ฑข าว หรื อพื้นที่ ที่อาจ
กอใหเกิดการปนเปอนไปสูผลิตภัณฑขาว
(5) มีสถานที่เก็บสารเคมีที่ปลอดภัยและแยกสัดสวน

6. การทําใหเกิดผลิตภัณฑขาว
6.1

การวางแผน
โรงสีขาวตองวางแผนและพัฒนากระบวนการตางๆ ที่จําเปนสําหรับการสีขาว
การวางแผนต อ งสอดคลอ งกั บ ข อกํ าหนดของกระบวนการอื่ น ๆ ของระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
(ดูขอ 3.1)
ในการวางแผน องคกรตองพิจารณาถึงหัวขอตอไปนี้ตามความเหมาะสม
(1) วัตถุประสงคดานคุณภาพและขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑขาว
(2) ความจํ าเปนในการกําหนดกระบวนการ และเอกสารตางๆ รวมทั้งการจั ดสรรทรัพยากรเฉพาะสําหรั บ
ผลิตภัณฑ
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(3)

กิจกรรมการทวนสอบ การรับรอง การเฝาติดตาม การวั ด การตรวจ และการทดสอบที่กํ าหนดไว สําหรั บ
ผลิตภัณฑขาว และเกณฑการยอมรับ
(4) บัน ทึก ต างๆ ที่จํ าเปน เพื่อเปน หลัก ฐานแสดงว ากระบวนการ และผลิต ภั ณ ฑข าวสอดคลองกั บ
ขอกําหนด (ดูขอ 3.2.4)
ผลของการวางแผนนี้ ตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกร
หมายเหตุ เอกสารที่แสดงกระบวนการตางๆ ของระบบการบริหารงานคุณภาพ (รวมทั้งกระบวนการทําใหเกิดผลิตภัณฑ
ขาว) และทรัพยากรตางๆ ที่จัดทําขึ้นสําหรับเฉพาะผลิตภัณฑ โครงการ หรือขอตกลง เรียกวา “แผนคุณภาพ”

6.2
6.2.1

กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา
การพิจารณาขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑขาว
โรงสีขาวตองพิจารณาขอกําหนดที่ระบุโดยลูกคา รวมทั้งข อกําหนดสําหรั บกิจกรรมการจัดสงข อกําหนด
กฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่ เกี่ ยวของกับผลิตภั ณฑข าว และข อกํ าหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่โรงสีข าว
พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปน

6.2.2

การทบทวนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑขาว
โรงสีขาวตองทบทวนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑขาว
การทบทวนตองดําเนินการกอนที่โรงสีขาวจะทําขอผูกพันกับลูกคา (เชน กอนยื่นประมูล รับขอตกลง/
สัญญา หรือคําสั่งซื้อ การรับการเปลี่ยนแปลงขอตกลง/สัญญา หรือคําสั่งซื้อ และตองมั่นใจวา
(1) มีการระบุขอกําหนดของผลิตภัณฑขาวไวอยางชัดเจน
(2) ขอกําหนดของขอตกลงและคําสั่งซื้อที่แตกตางจากที่เคยระบุไวกอนหนานี้ไดรับการแกไขจนได
ขอยุติ
(3) โรงสีขาวมีความสามารถดําเนินการไดตามขอกําหนดที่ระบุไว
บันทึกผลการทบทวน และการดําเนินการที่เปนผลจากการทบทวนตองจัดเก็บรักษาไว (ดูขอ 3.2.4)
กรณีที่ลูกคาไมระบุรายละเอียดขอกําหนดไวเปนเอกสารขอกําหนดของลูกคาตองไดรับการยืนยันโดย
องคกรกอนรับขอตกลง
กรณีที่ขอกําหนดของผลิตภัณฑขาวที่มีการเปลี่ยนแปลง โรงสีขาวตองมั่นใจวาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ไดรับการแกไข และผูที่เกี่ยวของไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเหลานั้น
หมายเหตุ ในบางสถานการณ เชน การขายผานทางอินเตอรเน็ต การทบทวนอยางเปนทางการอาจไมสามารถทําได
สะดวก ดังนั้น การทบทวนอาจครอบคลุมเพียงขอมูลของผลิตภัณฑขาว เชน สมุดแจงรายการสินคา หรือ
สื่อโฆษณา
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6.2.3 การสื่อสารกับลูกคา
โรงสีข าวต องพิจ ารณากําหนดและมีก ารเตรีย มการสําหรั บการสื่อสารกั บลูก คาอยางมีประสิทธิผล
ที่เกี่ยวของกับ
(1) ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑขาว
(2) การตอบขอซักถาม การทําขอตกลง หรือการรับคําสั่งซื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแกไข
(3) ขอมูลยอนกลับจากลูกคา รวมทั้งขอรองเรียนจากลูกคา
6.3

การออกแบบและการพัฒนา
(ไมกําหนด เนื่องจากมาตรฐานไมครอบคลุมกิจกรรมดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑขาว)

6.4
6.4.1

การจัดซื้อ
กระบวนการจัดซื้อ
โรงสีขาวตองมั่นใจวาการจั ดซื้อผลิตภั ณฑและบริการ เชน ข าวเปลือก ผลิตภั ณฑขาวสําหรับนํามา
ปรับปรุงคุณภาพ บรรจุภัณฑ สารเคมี การขนสง การเชาที่จัดเก็บ การกําจัดสัตวพาหะ การสอบเทียบ
การซอมบํารุงรักษา เปนไปตามขอกําหนดของการจัดซื้อ
วิธีการและความเขมงวดในการควบคุมผูสงมอบ และผลิตภัณฑและบริการที่จัดซื้อขึ้นอยูกับผลกระทบ
ตอขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการทําใหเกิดผลิตภัณฑขาว หรือผลิตภัณฑขาวในขั้นตอนสุดทาย
โรงสีขาวตองประเมินและคัดเลือกผูสงมอบบนพื้นฐานของความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑและ
บริการตามขอกําหนดของโรงสีขาว
โรงสีขาวตองกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูสงมอบ รวมถึงวิธีการประเมิน และการประเมินซ้ํา
บันทึกผลการประเมินและการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนอันเนื่องมาจากผลการประเมิน ตองเก็บรักษาไว
(ดูขอ 3.2.4)

6.4.2

ขอมูลการจัดซื้อ
ขอมูลการจัดซื้อตองมีรายละเอียดผลิตภัณฑและบริการที่ตองการจัดซื้อ รวมถึง (ตามความเหมาะสม)
(1) ขอกําหนดในการอนุมัติผลิตภัณฑ ขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการ และอุปกรณ
(2) ขอกําหนดดานคุณสมบัติของบุคลากร
(3) ขอกําหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ
โรงสีขาวตองมั่นใจวาไดมีการระบุขอกําหนดการจัดซื้อไวอยางเพียงพอกอนแจงไปยังผูสงมอบ
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6.4.3

การทวนสอบผลิตภัณฑและบริการทีจ่ ัดซื้อ
โรงสีขาวตองกําหนดและทําการตรวจสอบ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและ
บริการที่จัดซื้อเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุ
กรณีที่โรงสีขาว หรือลูกคาตั้งใจใหมีการทวนสอบ ณ สถานที่ของผูสงมอบ ตองมีการระบุความตองการ
ที่จะทวนสอบและวิธีการตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการไวในขอมูลการจัดซื้อ

6.4.4

การรับซื้อขาวเปลือก
โรงสีขาวตองกําหนดขั้นตอนการดําเนินการรับซื้อขาวเปลือก โดยตองครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้
(1) ขาวเปลือกที่รับซื้อจากแหลงที่ผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว หรื อ
แหลงผลิตซึ่งทราบที่มาหรือสามารถตรวจสอบได
(2) ต องกํ าหนดเกณฑ หรื อระบุ ข อกํ าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะในการรั บซื้ อไว อย างชั ดเจน เช น
สภาพขาวเปลือก สิ่งเจือปน ความชื้นของขาวเปลือก และคุณภาพการสีขาวเปลือก
(3) ตองตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือกกอนการรับซื้อ โดยสุมตัวอยางขาวเปลือกมาตรวจสอบคุณภาพ
เชน ชนิ ด ความสะอาด สิ่งเจื อปน ความชื้น คุ ณ ภาพการสี และศัต รู พืชที่ติ ด มากั บข าวเปลือก
รวมทั้งวิเคราะหสารพิษตกคางในกรณีที่สงสัย

6.5

การสีขาว

6.5.1

การควบคุมการสีขาว
โรงสีขาวตองวางแผนและดําเนินการสีขาวใหอยูภายใตสภาวะการควบคุมที่กําหนดไว
สภาวะการควบคุมที่กําหนด รวมถึง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

มีขอมูลที่ระบุคุณลักษณะตางๆ ของขาวเปลือก และผลิตภัณฑขาว
มีวิธีปฏิบัติงานที่จําเปน
ใชอุปกรณที่เหมาะสม
มีและใชอุปกรณสําหรับการเฝาติดตามและตรวจวัดอยางเพียงพอ
ดําเนินการเฝาติดตามและการตรวจวัด
ทําการตรวจปลอยผลิตภัณฑขาว

6.5.1.1 การควบคุมการแชและนึ่งขาวเปลือก (ถามี)
(1) น้ําที่ใชแชและนึ่งตองสะอาด ไมมีสารตกคางที่เปนอันตรายตอการบริโภค
(2) ตองทําความสะอาดถังแชขาวเปลือกตามระยะเวลาที่กําหนด
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6.5.1.2 การควบคุมการลดความชื้นขาวเปลือก
ขาวเปลือกที่มีความชื้นสูงกวารอยละ 15 ตองนําไปลดความชื้นภายใน 24 ชั่วโมงกอนจัดเก็บ เพื่อ
ปองกันการเกิดเชื้อรา และปญหาการเกิดขาวเมล็ดเหลือง
6.5.1.3 การควบคุมการกะเทาะ การขัดสี และการคัดแยกคุณภาพผลิตภัณฑขาว
(1) ต องจั ด เก็ บข าวเปลือกไว ใ นพื้น ที่เก็บ และควบคุม การขนยา ยขา วเปลือ กใหเ หมาะสม
และเมื่ อ หยุ ด ผลิ ต ต อ งไม มี ก องข า วเปลื อ กเหลื อ ตกค า งในบริ เ วณผลิ ต
(2) ต อ งมี ร ะบบหรื อ มาตรการป อ งกั น และกํา จั ด ฝุ น ผงจากกระบวนการกะเทาะ การขัด สี
และการคั ด แยกคุ ณ ภาพไม ใ ห ก ระจายฟุ ง ในอากาศ
(3) ตองวางแผนการผลิตและควบคุมไมใหขาวเปลือก และผลิตภัณฑขาวเหลือตกคางในสายพาน
การผลิตหรือเครื่องจักร
6.5.1.4 การควบคุมการบรรจุผลิตภัณฑขาว
(1)

ตองปองกั นสายพานลําเลีย ง และเครื่องบรรจุผลิตภัณ ฑขาวไมใหเกิดการปนเปอนจากฝุน
ผง เศษโลหะ เศษแก ว เศษพลาสติ ก หรื อสารเคมี เชน น้ํ ามันเครื่ อง และสารหลอลื่นจากการ
ซอมบํารุง
(2) ภาชนะบรรจุขาว ตองสะอาด อยูในสภาพพรอมใชงาน ไมชํารุด และไมใชภาชนะเกาที่บรรจุ
วัตถุอันตรายมากอน
(3) จัดแบงพื้นที่ปฏิบัติงานสําหรับการบรรจุขาว เปนสัดสวนแยกจากสวนอื่น เพื่อปองกันการ
ปนเปอนขาม และตองเปนระบบปด มีการปองกันแมลง และสัตวพาหะนําเชื้อ เขาในบริเวณ
ปฏิบัติงาน

6.5.2

การรับรองกระบวนการสําหรับการสีขาว
โรงสีขาวตองรับรองกระบวนการสีขาวในกรณีที่ไมสามารถทวนสอบผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น โดยใช
การเฝาติดตาม หรือการตรวจวัดได และขอบกพรองจะปรากฏผลตามมาเมื่อนําผลิตภัณฑขาวไปใชงาน
แลว หรือไดใหบริการไปแลว
การรับรองต องแสดงใหเห็น ว ากระบวนการต างๆ เหลานี้มีค วามสามารถที่จ ะทําใหได ผลตามที่ได
วางแผนไว
โรงสีขาวตองมีการเตรียมการสําหรับกระบวนการตางๆ เหลานี้ที่รวมถึง (ตามความเหมาะสม)
(1) กําหนดเกณฑสําหรับการทบทวนและการอนุมัติกระบวนการ
(2) การรับรองอุปกรณ และคุณสมบัติของบุคลากร
(3) การใชวธิ ีการและขั้นตอนที่กําหนดไวเฉพาะ
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(4) ขอกําหนดสําหรับการบันทึก (ดูขอ 3.2.4)
(5) การรับรองกระบวนการซ้ํา
โรงสีขาวตองมีคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองสําหรับการปฏิบัติไวอยางชัดเจน ในการทดสอบ
ประสิทธิภ าพของเครื่ องกะเทาะ เครื่องขั ด สี เครื่องคั ด ขนาด เครื่ องแยกสีเมล็ด และเครื่ องคั ด แยก
สิ่งแปลกปลอม
6.5.3

การชี้บงและการสอบกลับ
โรงสีขาวตองมีการชี้บงขาวเปลือก และผลิตภัณฑขาวดวยวิธีการที่เหมาะสม
โรงสีขาวตองชี้บงสถานะการตรวจสอบและทดสอบของขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาวตามขอกําหนด
ในการเฝาติดตามและตรวจวัด
โรงสีขาวตองกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใชในการสอบกลับ ที่สามารถบงชี้รุนของขาวเปลือก
และผลิตภัณฑขาว และความสัมพันธที่เกี่ยวของกับรุนของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการสงมอบ
บันทึกการสอบกลับตองสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดของลูกคา และเก็บรักษาไวตามระยะเวลา
ที่กําหนด

6.5.4

ทรัพยสินของลูกคา
โรงสีขาวตองดูแลทรัพยสินของลูกคาดวยความระมัดระวังในระหวางที่อยูภายใตการดูแล หรือระหวาง
การนําไปใชโดยโรงสีขาว
โรงสีขาวตองชี้บง ทวนสอบ ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาที่ไดรับมอบใหนํามาใช หรือ
เปน สว นประกอบในผลิต ภั ณ ฑข าว ถาทรั พย สิน ของลูก ค าเกิ ด การสูญ หาย เสีย หาย หรื อพบว าไม
เหมาะสมตอการใชงาน โรงสีขาวตองรายงานใหลูกคาทราบ และจัดเก็บบันทึกไว (ดูขอ 3.2.4)
หมายเหตุ ทรัพยสินของลูกคา หมายรวมถึง ทรัพยสินทางปญญา และขอมูลสวนบุคคล

6.5.5

การเก็บรักษาขาวเปลือก ผลิตภัณฑขาว และผลิตผลพลอยได
โรงสีขาวตองมีการรักษาผลิตภัณฑขาวเปลือก ผลิตภัณฑขาว และผลิตผลพลอยได ดังนี้

6.5.5.1 การเก็บขาวเปลือก
(1) ขาวเปลือกที่จัดเก็บ ตองสะอาด ไมมีสิ่งเจือปน เชน เศษฟาง ตอซัง วัชพืช กรวด หิน ดิน และทราย
และตองกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่ปลอดภัย โดยพิจารณาจากความชื้นของขาวเปลือก
(2) ตองจัดการใหเคลื่อนย ายสลับที่ หรือพลิกกลับกองขาวเปลือกเปนระยะ หรื อวิธีการอื่นใดที่
เหมาะสม เพื่อระบายความรอนและถายเทความชื้นที่สะสมในกองขาวเปลือกออก เมื่อพบวา
อุณหภูมิและความชื้นในกองขาวเปลือกเพิ่มสูงขึ้น
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(3) ตองจัดการหมุนเวียนขาวเปลือกที่จัดเก็บ เพื่อใหสามารถระบายขาวเปลือกเกา (ขาวเปลือกที่
เก็บเปนเวลานาน) และจัดเก็บขาวเปลือกใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการไมใหมี
ขาวเปลือกเสื่อมคุณภาพเหลือตกคางในพื้นที่จัดเก็บ
(4) รักษาความสะอาดโรงเก็บขาวเปลือกและบริเวณโดยรอบใหสะอาด
6.5.5.2 การเก็บผลิตภัณฑขาว
(1) ตองจัดเรียงกองผลิตภัณฑขาวอยางเปนระเบียบ แยกเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน และมีปายชี้บง
ชัดเจน
(2) ไมเก็บผลิตภัณฑขาวรวมกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย หรือสารเคมีอื่นที่เปนอันตรายตอ
การบริโภค
(3) การจัดวางผลิตภัณฑขาวในพื้นที่เก็บ ตองมีวัสดุรองพื้น ไมวางหรือกองผลิตภัณฑขาวกับพื้น
โดยตรง เพื่อปองกันการปนเปอนและการไดรับความชื้นเพิ่มจากพื้น
(4) ตองกําหนดวิธีการปองกันผลิตภัณฑขาวจากแมลงศัตรูขาว และในกรณีใชสารเคมีตองไมทาํ ให
เกิดการปนเปอนสูผลิตภัณฑขาว และผูปฏิบัติงาน
(5) ตองกําหนดความสูงสําหรับการวางซอนกระสอบขาวที่บรรจุในภาชนะบรรจุแตละประเภท
และแตละขนาด เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
(6) ตองเวนชองวางระหวางกองใหสามารถเขาไปปฏิบัติงานหรือเดินตรวจไดอยางทั่วถึง
6.5.5.3 การเก็บรักษาผลิตผลพลอยได
ผลิตผลพลอยไดที่เกิดจากกระบวนการผลิต เชน แกลบ และรําขาว ตองมีการจัดการไมใหปนเปอน
กับผลิตภัณฑขาว เชน แยกออกนอกบริเวณผลิต จัดแบงพื้นที่แยกเก็บเปนสัดสวนจากพื้นที่อื่น หรือ
ใสในภาชนะบรรจุที่มีฝาปด เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
6.6

การควบคุมอุปกรณเฝาติดตามและตรวจวัด
โรงสีขาวตองพิจารณากําหนดการดําเนินการควบคุมอุปกรณเฝาติดตามและการตรวจวัด เพื่อใหไดหลักฐาน
แสดงวาขาวเปลือก และผลิตภัณฑขาวสอดคลองกับขอกําหนดที่ไดระบุไว
โรงสีขาวตองกําหนดกระบวนการเพื่อใหมั่นใจวา การเฝาติดตามและการตรวจวัดสามารถดําเนินการได
และเปนไปตามขอกําหนดของการเฝาติดตามและการตรวจวัดนั้น
ในกรณีที่จําเปนเพื่อยืนยันความถูกตองของผลการวัดและการเฝาติดตามเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัด ตอง
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(1) ได รั บการสอบเทีย บ หรื อทวนสอบ หรื อทั้งสองอย างตามชวงระยะเวลาที่กํ าหนดไว หรื อก อน
นํ าไปใชงาน โดยเทีย บกั บมาตรฐานที่สามารถสอบกลับไปยั ง มาตรฐานระดั บ นานาชาติ หรื อ
ระดับชาติ ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว ใหบันทึกวิธีการสอบเทียบ หรือการทวนสอบนั้นไวดวย
(ดูขอ 3.2.4)
(2) ไดรับการปรับ หรือมีการปรับซ้ําเปนระยะๆ ตามความจําเปน
(3) ไดรับการชี้บง เพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานะของการสอบเทียบ
(4) ไดรับการปองกันการปรับแตงซึ่งจะทําใหสูญเสียความถูกตอง
(5) ไดรับการปองกันความเสียหายหรือเสื่อมสภาพระหวางการเคลื่อนยาย บํารุงรักษา และจัดเก็บ
นอกจากนี้ โรงสีขาวตองประเมินและบันทึกความถูกตองของผลการตรวจวัดที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น หากพบ
ในภายหลังวาเครื่องมือวัดมีความไมสอดคลองกับขอกําหนดที่ระบุไว
โรงสีขาวตองดําเนินการอยางเหมาะสมกับเครื่องมือนั้น รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไดรับผลกระทบ
บันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบตองเก็บรักษาไว (ดูขอ 3.2.4)
ในกรณีที่ใชคอมพิวเตอรซอฟทแวรในการวัดและเฝาติดตามความสอดคลองกับขอกําหนดที่ระบุไว ตองมี
การยืนยันวาคอมพิวเตอรซอฟทแวรสามารถใชงานได โดยตองทํากอนการใชงานครั้งแรก และยืนยันซ้ํา
ถาจําเปน

7. การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง
7.1

ทั่วไป
โรงสีขาวตองวางแผนและดําเนินการเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงกระบวนการตางๆ
ที่จําเปน
(1) เพื่อแสดงถึงความสอดคลองตามขอกําหนดของขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว
(2) มั่นใจวาสอดคลองกับระบบการบริหารงานคุณภาพ
(3) มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง
การดําเนินการขางตน ตองพิจารณาถึงการประยุกตใชวิธีการตางๆ รวมทั้งเทคนิคทางดานสถิติ และขอบเขต
ของการนําไปใช

7.2
7.2.1

การเฝาติดตามและการวัด
ความพึงพอใจของลูกคา
โรงสีขาวตองมีการเฝาติดตามขอมูลที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอโรงสีขาววาสามารถ
ตอบสนองตอขอกําหนดของลูกคาหรือไม
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ตองพิจารณากําหนดวิธีการที่จะใชเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และการนําขอมูลไปใช
หมายเหตุ การเฝาติดตามขอมูลที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นของลูกคา สามารถหาไดจากแหลงตางๆ เชน การสํารวจ
ความพึงพอใจของลู กคา ขอมูลของลูกค าที่เ กี่ยวของกั บผลการสงมอบ การสํา รวจความเห็น ของลูกค า
การวิเคราะหผล ความสูญเสียทางธุรกิจ คําชมเชย การชดเชย/การประกัน และรายงานจากผูแทนจําหนาย

7.2.2

การตรวจประเมินภายใน
โรงสีขาวตองดําเนินการตรวจประเมินภายในตามชวงระยะเวลาที่วางแผนไว เพื่อพิจารณาวาระบบการ
บริหารงานคุณภาพ
(1) สอดคลองกับแผนที่ไดจัดเตรียมไว (ดูขอ 6.1) ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ และขอกําหนดระบบ
การบริหารงานคุณภาพที่กําหนดขึ้นโดยโรงสีขาว
(2) มีการนําไปปฏิบัติ และรักษาไวอยางมีประสิทธิผล
โปรแกรมการตรวจประเมินตองมีการวางแผนโดยพิจารณาถึงสถานะและความสําคัญของกระบวนการ
และหนวยงานที่จะตรวจประเมิน รวมทั้งผลการตรวจประเมินครั้งที่ผานๆ มา
โรงสีขาวตองกําหนดเกณฑ ขอบเขต ความถี่ และวิธีการตรวจประเมิน
โรงสีขาวตองคัดเลือกผูตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติ และความสามารถในการตรวจประเมิน และการ
ตรวจประเมินตองมั่นใจวากระบวนการตรวจประเมินมีความเปนธรรม และไมลําเอียง ผูตรวจประเมิน
ตองไมตรวจประเมินงานตนเอง
โรงสีขาวตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่ครอบคลุมการกําหนดหนาที่ การวางแผน การตรวจ
ประเมิน การจัดทําบันทึก และการรายงานผล
บันทึกการตรวจประเมินและผลการตรวจประเมินตองเก็บรักษาไว (ดูขอ 3.2.4)
ผูบริหารของหนวยงานที่ถูกตรวจประเมินตองมั่นใจวามีการแกไขและการปฏิบัติการแกไขที่จําเปนใน
ระยะเวลาที่ไมชักชาเพื่อขจัดขอบกพรองที่พบรวมทั้งสาเหตุ
ตองมีกิจกรรมการติดตามผล ซึ่งรวมถึงการทวนสอบผลดําเนินการ และการรายงานผลการทวนสอบ
(ดูขอ 7.5.2)
หมายเหตุ ดูมาตรฐาน ISO 19011 เปนแนวทาง

7.2.3

การเฝาติดตามและการวัดผลกระบวนการ
โรงสีขาวตองใชวิธีการที่เหมาะสมในการเฝาติดตามและมีการวัดกระบวนการของระบบการบริหารงาน
คุณภาพ
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วิธีการเหลานี้ตองสามารถแสดงใหเห็นถึงความสามารถของกระบวนการที่จะบรรลุผลที่ไดวางแผนไว
หากพบว าไมบรรลุผลตามที่ไ ด ว างแผนไว ต อ งมีก ารแก ไข และมีก ารปฏิ บัติ ก ารแก ไ ขตามความ
เหมาะสม
หมายเหตุ ในการกําหนดวิธีการที่เหมาะสม มีขอแนะนําวา โรงสีข าวควรพิจ ารณาประเภทและขอบเขตของการ
เฝา ติด ตาม หรือ การวัด ที่เ หมาะสมสํ าหรั บแตล ะกระบวนการซึ่งมีค วามสัมพัน ธกับ ผลกระทบในการ
สอดคลองกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ และประสิทธิผลของระบบการบริหารงานคุณภาพ

7.2.4

การเฝาติดตามและการวัดผลขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว
โรงสีขาวตองเฝาติดตามและตรวจวัดคุณลักษณะของขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว เพื่อทวนสอบว า
เปนไปตามขอกําหนด
การเฝาติดตามและการวัดผลของขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว ตองดําเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม
ของกระบวนการทําใหเกิดผลิตภัณฑขาวตามแผนที่กําหนดไว (ดูขอ 6.1)
หลักฐานแสดงถึงความสอดคลองกับเกณฑการยอมรับตองเก็บรักษาไว
บันทึกตองแสดงถึงผูมีอํานาจในการตรวจปลอยผลิตภัณฑเพื่อสงมอบใหลูกคา (ดูขอ 3.2.4)
การตรวจปลอยผลิตภัณฑขาว และการสงมอบการบริการใหแกลูกคา ตองไมดําเนินการจนกวาจะไดมี
การดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวอยางครบถวน (ดูขอ 6.1) เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจที่
เกี่ยวของ และจากลูกคา (ตามความเหมาะสม)

7.3

การควบคุมขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาวที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
โรงสีขาวตองมั่นใจวาขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาวที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดไดรับการชี้บงและควบคุม
เพื่อปองกันการนําไปใช หรือสงมอบโดยไมตั้งใจ
โรงสีขาวตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อกําหนดถึงการควบคุม ความรับผิดชอบและอํานาจ
หนาที่ที่เกี่ยวของสําหรับการดําเนินการกับขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาวที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
โรงสีขาวตองดําเนินการกับขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาวที่ไมเปนไปตามขอกําหนดตามความเหมาะสม
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือมากกวาหนึ่งวิธี ดังนี้
(1) ดําเนินการกําจัดสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
(2) อนุมัติใหใชได ใหตรวจปลอย หรือการรับไวภายใตการยินยอมโดยผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ และลูกคา
(หากทําได)
(3) ดํ าเนิ น การอย า งเหมาะสมต อผลกระทบที่เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ที่มีโ อกาสจะเกิ ด ขึ้ น จากข า วเปลือกและ
ผลิตภัณฑขาวที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบภายหลังจากที่ไดสงมอบ หรือเริ่มใชไปแลว
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ภายหลังที่มีก ารปรั บปรุงข าวเปลือกและผลิต ภัณฑข าวที่ไมเปนไปตามขอกําหนดแลว ตองทวนสอบซ้ํา
เพื่อยืนยันถึงความสอดคลองกับขอกําหนด
บั น ทึ ก เกี่ ย วกั บลั ก ษณะของข อบกพร อง และการดํ าเนิ น การใดๆ รวมถึ งการยิ น ยอมต องจั ด เก็ บไว
(ดูขอ 3.2.4)
7.4

การวิเคราะหขอมูล
โรงสีขาวตองพิจารณา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เพียงพอ เพื่อแสดงถึงความเหมาะสมและประสิทธิผล
ของระบบการบริหารงานคุณภาพ และประเมินวาจะปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง
ที่ใดบาง
การวิเคราะหขอมูลตองรวมถึงขอมูลที่เปนผลจากการเฝาติดตามและการวัดผล และจากแหลงขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอมูล ตองใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับ
(1) ความพึงพอใจของลูกคา (ดูขอ 7.2.1)
(2) ความสอดคลองกับขอกําหนดของขาวเปลือกและผลิตภัณฑขาว (ดูขอ 7.2.4)
(3) คุณลักษณะและแนวโนมของกระบวนการและผลิตภัณฑขาว รวมถึงโอกาสในการปฏิบัติการปองกัน
(ดูขอ 7.2.3 และ 7.2.4)
(4) ผูสงมอบ (ดูขอ 6.4)

7.5

การปรับปรุง

7.5.1

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
โรงสีขาวตองปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยการใชนโยบาย
คุณภาพ วัตถุประสงคดานคุณภาพ ผลการตรวจประเมิน ผลการวิเคราะหขอมูล การปฏิบัติการแกไข
และปฏิบัติการปองกัน และการทบทวนการบริหารงาน

7.5.2

การปฏิบัติการแกไข
โรงสีขาวตองดําเนินการขจัดสาเหตุตางๆ ของขอบกพรองเพื่อปองกันการเกิดซ้ํา
การปฏิบัติการแกไขตองเหมาะสมกับผลกระทบขอบกพรองที่พบ
โรงสีขาวตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อระบุขอกําหนดในการ
(1) ทบทวนขอบกพรอง (รวมทั้งขอรองเรียนจากลูกคา)
(2) พิจารณาสาเหตุของขอบกพรอง
(3) ประเมินความจําเปนในการดําเนินการเพื่อไมใหขอบกพรองเกิดซ้ํา
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(4) พิจารณา และดําเนินการตามที่จําเปน
(5) บันทึกผลการปฏิบัติการแกไข (ดูขอ 3.2.4)
(6) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไขที่ไดดําเนินการไป
7.5.3

การปฏิบัติการปองกัน
โรงสีขาวตองพิจารณาดําเนินการขจัดสาเหตุตางๆ ของขอบกพรองที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดขอบกพรองนั้น
การปฏิบัติการปองกันตองเหมาะสมกับผลกระทบของปญหาที่มีแนวโนมวาจะเกิด
โรงสีขาวตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อระบุขอกําหนดในการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พิจารณาขอบกพรองที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น พรอมสาเหตุ
ประเมินความจําเปนในการดําเนินการเพื่อปองกันไมใหขอบกพรองเกิดขึ้น
พิจารณาและดําเนินการที่จําเปน
บันทึกผลการปฏิบัติการปองกัน (ดูขอ 3.2.4)
ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการปองกันที่ไดดําเนินการไป
_______________________________
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