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IATF – คณะทาํงานดา้นยานยนตส์ากล 
IATF 16949:2016 –การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

IATF 16949 ฉบับพิมพ์ครั9 งที;1 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2016 และมีผลบังคับใช้ตั9งแต่วนัที; 1 มกราคม 2017 การตีความ

ขอ้กาํหนดที;ไดร้ับการอนุมติัต่อไปนี9ไดร้ับการพิจารณาและอนุมติัโดยองคก์ร IATF การตีความขอ้กาํหนดที;ไดร้ับการอนุมติันี9จะมีผลบงัคบัใช้

เมื;อไดร้ับการตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ เวน้แต่จะมีการระบุเป็นอยา่งอื;น 

ขอ้ความที;แกไ้ขจะแสดงเป็น สีนํ9าเงิน   

การตีความขอ้กาํหนดที;ไดร้ับการอนุมติัจะเปลี;ยนแปลงการตีความของกฎเกณฑห์รือขอ้กาํหนดใดๆ ซึ;งจะกลายเป็นพื9นฐานที;นาํมาใชอ้า้งอิงใน

การระบุความไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด 

SI 1-9 ประกาศในเดือนตุลาคม 2017 มีผลบงัคบัใชเ้ดือนตุลาคม 2017 
SI 10-11 ประกาศในเดือนเมษายน 2018 มีผลบงัคบัใชเ้ดือนมิถุนายน 2018 
SI 8 แกไ้ขและประกาศอีกครั9 งในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฏาคม 2018 
SI 10 แกไ้ขและประกาศอกีครั9งในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฏาคม 2018 
SI 12-13 ประกาศในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2018 
SI 14-15 ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2018 มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2019  
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หมายเลข ข้อกําหนด IATF 16949 การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

1 

3.1  

คําศัพท์และคํานิยาม

สําหรับ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ข้อกําหนดของลูกค้า 

ขอ้กาํหนดทั9งหมดที;กาํหนดโดยลูกคา้ (เช่น ขอ้กาํหนดดา้นเทคนิค ดา้นการคา้ ขอ้กาํหนดที;เกี;ยวขอ้ง

กบัผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิต ขอ้กาํหนดและเงื;อนไขทั;วไป ขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ เป็น

ตน้) 

ในกรณีที2องค์กรที2ได้รับการตรวจประเมินเป็นผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทในเครือของผู้ผลิตยานยนต์หรือ

บริษัทร่วมทุนกับผู้ผลิตยานยนต์ ลูกค้าที2เกี2ยวข้องจะถูกกําหนดโดยผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทในเครือ

ของผู้ผลิตยานยนต์หรือบริษัทร่วมทุนกับผู้ผลิตยานยนต์    

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

ผู้ผลิตยานยนต์ได้จัดทาํข้อกาํหนดของลูกค้าตามธรรมชาติของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์เพืEอ

นาํไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา ดังนัLนในกรณีของผู้ผลิตยานยนต์ทีEกาํลังจะได้รับการรับรอง

ผู้ผลิตยานยนต์จึงเป็นผู้กาํหนดวิธีการจัดการเรืEองการอนุมัติและ/หรือปัจจัยนาํเข้าของลูกค้า 

 
2 
 
 
 

4.4.1.2 

ความปลอดภัยของ 

ผลิตภัณฑ์ 

 

 

องค์กรตอ้งมีกระบวนการที;เป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับการจดัการความปลอดภยัของผลิตภณัฑท์ี;

เกี;ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต ซึ;งตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ยขอ้ต่างๆที;เกี;ยวขอ้งดงัต่อไปนี9  

a) – m)  (…) 
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หมายเลข ข้อกําหนด IATF 16949 การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

 
2 

(ต่อเนื2อง) 

4.4.1.2 

ความปลอดภัยของ 

ผลิตภัณฑ์ 
 

หมายเหตุ: ลูกค้าหรือกระบวนการต่างๆภายในองค์กรอาจเป็นผู้ร้องขอให้มีการอนุมัติพิเศษ

สําหรับข้อกําหนดหรือเอกสารที2เกี2ยวกับความปลอดภัยคือการอนุมัติเพิ2มเติมโดยหน่วยงาน 

(โดยทั2วไปคือลูกค้า) ที2รับผิดชอบการอนุมัติเอกสารที2มีเนื9อหาเกี2ยวกับความปลอดภัย  

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

ชีLแจงความสับสนต่างๆทีEเกีEยวกับการทบทวนการอนุมัติพิเศษสําหรับข้อกาํหนดหรือเอกสารทีE

เกีEยวกับความปลอดภัย 

3 
6.1.2.3  

แผนสํารองในกรณี

ฉุกเฉิน 

องคก์รตอ้ง 
a) – b)  (…) 
c) เตรียมแผนสํารองในกรณีฉุกเฉินเพื;อความต่อเนื;องของการส่งมอบในกรณีต่อไปนี9 : 
เครื;องจกัรอุปกรณ์หลกัเสียหาย (ดูขอ้ 8.5.6.1.1 ดว้ย) ผลิตภณัฑ์ กระบวนการและบริการที;
จดัหาจากภายนอกหยดุชะงกั การเกิดภยัพิบติัธรรมชาติ ไฟไหม ้สาธารณูปโภคขดัขอ้ง การ
โจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางไซเบอร์ ขาดแคลนแรงงาน หรือโครงสร้างพื9นฐาน
ขดัขอ้ง 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

องค์กรจาํเป็นต้องระบุความเป็นไปได้ทีEจะมีการโจมตีทางไซเบอร์ ซึEงอาจทาํให้การดาํเนินงานด้าน 
การผลิตและโลจิสติกส์ขององค์กรหยุดชะงัก รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกค่าไถ่ องค์กรต้อง
แน่ใจว่ามีการเตรียมความพร้อมในกรณีทีEมีการโจมตีทางไซเบอร์ 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3 

ความสามารถของ 

ผู้ตรวจประเมินภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรต้องมีกระบวนการที;จดัทาํเป็นลายลักษณ์อกัษรเพื;อทวนสอบผูต้รวจประเมินภายในมี

ความสามารถโดยคาํนึงถึงข้อกําหนดที2กําหนดโดยองค์กรและ/หรือขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ 

สําหรับแนวทางเพิ;มเติมของความสามารถของผูต้รวจประเมินให้อา้งอิง ISO 19011 องค์กรตอ้ง 

เก็บรักษารายชื;อของผูต้รวจประเมินที;มีคุณสมบติัตามที;กาํหนด 

ผูต้รวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินกระบวนการผลิต และผู้ตรวจประเมิน

ผลิตภัณฑ์ทั9งหมดตอ้งสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี9  

a) ความเขา้ใจในการตรวจประเมินโดยใชรู้ปแบบบริหารเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรม
ยานยนต ์รวมถึงแนวคิดของการคิดที;คาํนึงถึงความเสี;ยง  

b) ความเขา้ใจในขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ที;เกี;ยวขอ้ง 
c) ความเขา้ใจในขอ้กาํหนดของ ISO 9001 และ IATF 16949 ที;เกี;ยวขอ้งกบัขอบเขตของการ

ตรวจ ประเมิน 

d) ความเขา้ใจในขอ้กาํหนดของเครื;องมือหลกัที;เกี;ยวขอ้งกบัขอบเขตของการตรวจประเมิน 

e) ความเข้าใจในวิธีการวางแผน ดําเนินการ รายงานและปิดประเด็นที;พบจากการตรวจ

ประเมิน 

นอกจากนี9 อย่างน้อย ผูต้รวจประเมินกระบวนการผลิตต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจด้าน

เทคนิคที;เกี;ยว ขอ้งกบักระบวนการผลิตที;จะถูกตรวจประเมิน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี;ยงของ

กระบวนการ (เช่น PFMEA) และแผนควบคมุ 
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4 
(ต่อเนื2อง) 

 
 
 
 
 

7.2.3 

ความสามารถของ

ผู้ตรวจประเมินภายใน 
 

อย่างน้อย ผูต้รวจประเมินผลิตภณัฑ์ตอ้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในความเขา้ใจขอ้กาํหนด

ของ ผลิตภณัฑ์และการใช้อุปกรณ์ตรวจวดัและทดสอบที;เกี;ยวขอ้งเพื;อทวนสอบความสอดคลอ้ง

ตามขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์

หากมีการจัดฝึกอบรมหากบุคลากรขององค์กรเป็นผู้ให้การฝึกอบรม  เพื;อให้ได้มาซึ; ง

ความสามารถที;กาํหนด ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลที;เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื;อแสดงว่าความสามารถของ

ผูฝึ้กสอนเป็นไปตามขอ้กาํหนดที;กล่าวมา 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

แยกแยะข้อกาํหนดด้านความสามารถสําหรับผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ผู้ตรวจ

ประเมินกระบวนการผลิตและผู้ตรวจประเ มินผลิตภัณฑ์ ชีLแจงความคาดหวังเกีE ยวกับ

ความสามารถของผู้ให้การฝึกอบรมในกรณีทีEการฝึกอบรมดาํเนินการสอนโดยบุคลากรภายในเอง 

 
5 
 
 
 
 

7.5.1.1 

เอกสารของระบบ 

บริหารคุณภาพ 
 
 
 
 
 

คู่มือคุณภาพตอ้งประกอบดว้ยสิ;งเหล่านี9 เป็นอยา่งนอ้ย 

a) ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ  รวมถึงรายละเอียดและเหตุผลของการยกเว้น
ขอ้กาํหนดที;ไม่สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

b) กระบวนการที;เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ;งจดัทาํขึ9นมาสําหรับระบบบริหารคุณภาพหรือการ
อา้งอิงถึงกระบวนการนั9น 
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5 

(ต่อเนื2อง) 

 
 
 
 

7.5.1.1 

เอกสารของระบบ 

บริหารคุณภาพ 
 
 

c) กระบวนการต่างๆขององค์กรและลาํดับและการปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการเหล่านั9น
(ปัจจยันาํเขา้และผลลพัธ์) รวมถึงประเภทและระดบัของการควบคุมกระบวนการที;จา้ง
ภายนอกทาํ 

d) เอกสาร (เช่น ตาราง ตัวอย่างเช่น ตาราง บัญชีรายชื2อ ตารางเมทริกซ์) ที;บ่งชี9ว่าการจดัการ
ขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้อยูส่่วนใดในระบบบริหารคุณภาพขององคก์ร 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

สถาบันตรวจรับรองและองค์กรบางแห่งต้องการให้ชีLแจงว่าตารางเมทริกซ์ไม่ได้เป็นเอกสาร

บังคับ ตารางเมทริกซ์เป็นเพียงหนึEงในหลายวิธีทีEยอมรับให้ใช้ได้ รูปแบบทีEใช้ขึ Lนอยู่กับองค์กร 

 
 

6 
 
 
 
 

 

 

 

8.3.3.3 

คุณลักษณะพิเศษ 

 

 

 

 

องค์กรตอ้งใช้แนวทางที;ใช้ทีมงานจากหลากหลายสายงานในการจดัทาํกระบวนการเป็นเอกสาร 
และดาํเนินการเพื;อระบุคุณลกัษณะพิเศษ รวมถึงคุณลกัษณะพิเศษที;กาํหนดโดยลูกคา้และโดยการ
วิเคราะห์ความเสี;ยงที;ดาํเนินการโดยองคก์ร และตอ้งครอบคลุมถึงสิ;งต่างๆต่อไปนี9  

a) ระบุคุณลกัษณะพิเศษทั9งหมดอยู่ในเอกสารที2เกี2ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการผลิตแบบ
วิศวกรรม (ตามความจาํเป็น) การวิเคราะห์ความเสี;ยงที2เกี2ยวข้อง (เช่น FMEA สําหรับ

กระบวนการ) แผนควบคุมและมาตรฐานการทาํงาน/เอกสารแสดงขั9นตอนการปฏิบติังาน

สําหรับพนักงาน ชี9บ่งคุณลกัษณะพิเศษดว้ยเครื;องหมายเฉพาะและถ่ายทอดไปสู่เอกสาร

เหล่านี9ถูกระบุอยู่ในเอกสารการผลิตที2แสดงถึงการสร้างหรือการควบคุมคุณลักษณะพิเศษ

เหล่านี9 
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หมายเลข ข้อกําหนด IATF 16949 การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

6 
(ต่อเนื2อง) 

8.3.3.3 

คุณลักษณะพิเศษ 

 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีLแจงการระบุคุณลักษณะพิเศษเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบวิศวกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือ

การผลิต 

7 

8.4.2.1 

ประเภทและระดับของ 

การควบคุม – ส่วน

เพิ2มเติม 

องคก์รตอ้งมีกระบวนการที;จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื;อระบุกระบวนการที;จา้งภายนอกทาํและ
เลือกชนิดและระดับของการควบคุมที;ใช้ในการทวนสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการและบริการที;จัดหาจากภายนอกตามข้อกําหนดของลูกค้าภายใน (องค์กร) และ
ภายนอก 

กระบวนการนี9 ต้องรวมถึงเกณฑ์และมาตรการสําหรับเพิ;มหรือลดประเภทและระดับของการ
ควบคุมและกิจกรรมการพฒันาผูส่้งมอบตามสมรรถนะของผูส่้งมอบและการประเมินความเสี;ยง
ของผลิตภณัฑ ์วตัถุดิบหรือบริการ 

ในกรณีที2คุณลักษณะหรือชิ9นส่วนประกอบ “ผ่าน” ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรโดยปราศจาก

การทดสอบยืนยันหรือการควบคุม องค์กรต้องมั2นใจว่ามีการกําหนดการควบคุมที2เหมาะสม ณ 

จุดที2มีการผลิต 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีLแจงความรับผิดชอบขององค์กรสําหรับคุณลักษณะแบบ“ผ่าน” 
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หมายเลข 
ข้อกําหนด IATF 

16949 
การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

 
 
 
 
 

8 
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2.3 

การพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพของผู้

ส่งมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรต้องกําหนดให้ผู้ส่งมอบขององค์กรที;ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที; เกี;ยวกับยานยนต์

ดําเนินการพฒันา นําไปปฏิบัติ และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ(QMS) โดยมีเป้าหมายสูงสุด

เพื2อให้องค์กรที2มีคุณสมบัติขอการรับรองได้ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพยาน

ยนต์ฉบับนี9 

องค์กรต้องกําหนดระดับการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพขั9นตํ2าสุดที2ยอมรับได้และระดับเป้าหมาย

ของการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสําหรับผู้ส่งมอบแต่ละรายโดยใช้รูปแบบการตัดสินใจตามความ

เสี2ยง 

ให้ได้การรับรอง ISO 9001 เว้นแต่ เว้นแต่ไดร้ับอนุญาตเป็นอยา่งอื;นโดยลูกคา้ [เช่น ข้อ a) ด้านล่าง]

ระบบบริหารคุณภาพที2ได้รับการรับรองเป็น ISO 9001 เป็นระดับขั9นตํ2าสุดที2ยอมรับได้ในขั9นแรก

ของการพัฒนาเป้าหมาย คือขับเคลื2อนผู้ส่งมอบให้มีความคืบหน้าตามขั9นตอนการพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพดังต่อไปนี9 โดยตั9งอยู่บนพื9นฐานของผลการดําเนินงานในปัจจุบันและความเสี2ยงที2

อาจเกิดขึ9นกับลูกค้าโดยมีเป้าหมายสูงสุดให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับนี9 ควรปฏิบัติสิ2งต่างๆตามลําดับต่อไปนี9เพื2อให้บรรลุผลตาม

ข้อกําหนดนี9นอกจากกําหนดเป็นอย่างอื2นโดยลูกค้า  

a) การปฏิบัติตาม ISO 9001 ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที2สอง 
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หมายเลข 
ข้อกําหนด IATF 

16949 
การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 

8 
(ต่อเนื2อง) 

แก้ไข 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2.3 

การพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพของผู้

ส่งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

b) การไดร้ับการรับรอง ISO 9001 ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สาม; หากไม่มีขอ้กาํหนด

อื;นที;ระบุโดยลูกคา้ ผูส่้งมอบขององคก์รตอ้งแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคลอ้งตาม ISO 9001 

โดยการ ธาํรงรักษาไวซึ้;งใบประกาศรับรองของบุคคลที;สามที;ออกโดยสถาบนัให้การรับรอง

ระบบที;มีเครื;องหมายรับรองของสมาชิกที;ได้รับการยอมรับของ IAF MLA (ข้อตกลงการ

ยอมรับระดับพหุภาคีเวที การรับรองระดับนานาชาติ) และขอบเขตการรับรองหลกัของ

สถาบนัรับรองมาตรฐานครอบคลุมการ รับรองระบบบริหารตาม ISO/IEC 17021 

c) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับปฏิบัติตามข้อกําหนดระบบบริหารอื;นที;

กาํหนดโดย ลูกคา้ (เช่น ขอ้กาํหนดขั9นตํ;าของระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

สาํหรับผูส่้งมอบยอ่ย [MAQMSR] หรือเทียบเท่า) ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สอง  

d) ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัปฏิบติัตามมาตรฐาน IATF 16949 ผ่านการ

ตรวจประเมินโดยบุคคลที;สอง  

e) ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สาม (ผูส่้งมอบ

ได้รับการรับรองโดยบุคคลที;สามตามมาตรฐาน IATF 16949 โดยสถาบันรับรองระบบที; 

IATF ยอมรับ) 
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หมายเลข 
ข้อกําหนด IATF 

16949 
การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

 

 

8 
(ต่อเนื2อง) 

แก้ไข 

 

 

8.4.2.3 

การพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพของผู้

ส่งมอบ 

 

 

หมายเหตุ: หากไดร้ับอนุญาตจากลูกคา้ ขั9นตํ;าสุดของการพฒันาระบบบริหารคุณภาพที;ยอมรับได้
อาจคือ สอดคลอ้งตาม ISO 9001 โดยใชว้ิธีการตรวจประเมินของบุคคลที;สอง 
 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีLแจงถึงความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของผู้ส่งมอบทีEคาดหวังไว้ วิธีการนีL

สนับสนุนแนวความคิด "การคิดทีEคาํนึงถึงความเสีEยง" ทีEเน้นยํLาในข้อทีE 8.4 ของมาตรฐานฉบับนีL 

รวมทั9งเพิ.มเติมการชี9แจงที.เพิ.มคําว่า "ถ้าประยุกต์ใช้ข้อกําหนดได้" ในย่อหน้าแรกเพื.อแก้ปัญหา

เกี.ยวกับองค์กรที.ไม่มีคุณสมบัติในการขอการรับรอง IATF 16949 ได้ (ยกตัวอย่าง แต่ไม่จํากัดเพียง

เท่านี9: ผู้ส่งมอบเศษโลหะและบริษัทขนส่งที.สนับสนุนด้านการขนส่งและลอจิสติกส์ เป็นต้น) 

 
 

9 
 
 
 
 

 

8.7.1.1 

ความยินยอมที2อนุมัติ

โดยลูกค้า 

 

 

เมื;อใดก็ตามผลิตภณัฑห์รือกระบวนการผลิตมีความแตกต่างไปจากที;ไดร้ับอนุมติัในปัจจุบนั องคก์ร

ตอ้งไดร้ับความยินยอมหรือการอนุญาตในความเบี;ยงเบนนั9นจากลูกคา้ก่อนที;จะสามารถดาํเนินการ
ต่อไปได ้ 

องค์กรตอ้งไดร้ับอนุมติัจากลูกคา้ก่อนดําเนินการจัดการกบัผลิตภณัฑ์ที;ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนด

ต่อไปดว้ยวิธี “ใช้ตามสภาพที;เป็นอยู่” และการซ่อมแซมแก้ไขสําหรับการซ่อมแซม (ดูข้อ 8.7.1.5) 

หากนาํชิ9นส่วนย่อยกลบัมาใช้ซํ9 าในกระบวนการผลิตตอ้งสื;อสารเรื;องนาํชิ9นส่วนย่อยกลบัมาใช้ซํ9า

กบัลูกคา้ให้ชดัเจนใน เอกสารการยินยอมหรือการอนุญาตในความเบี;ยงเบน  
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หมายเลข 
ข้อกําหนด IATF 

16949 
การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

9 
(ต่อเนื2อง) 

8.7.1.1 

ความยินยอมที2อนุมัติ

โดยลูกค้า 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีLแจงข้อกาํหนดและขจัดความขัดแย้งของข้อกาํหนดทีEเกีEยวข้องกับการอนุมัติของลกูค้าสําหรับการ

ซ่อมแซมแก้ไข 

 
 
 
 

10 
แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.3.2 

ห้องปฏิบัติการ

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

สิ; งอ ํานวยความสะดวกของห้องปฏิบัติการภายนอกองค์กร / ห้องปฏิบัติการเชิงพาณิชย์/
ห้องปฏิบติัการอิสระที;องคก์รใช้บริการการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบจะตอ้งมีขอบเขตของ
ห้องปฏิบัติการที;ประกอบไปด้วยความสามารถในการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบตามที;
ตอ้งการและจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด ขอ้ใดขอ้หนึ;งต่อไปนี9  

— ห้องปฏิบติัการตอ้งไดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานระดับชาติ
ที2เทียบเท่า (เช่น CNAS-CL01 ในประเทศจีน) โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน (ผู้ลงนามใน
สัญญา)  ของ  ILAC MRA (ข้อตกลงร่วมสากลสําหรับการรับรองห้องปฏิบั ติการ  - 
www.ilac.org) หรือมาตรฐานระดับประเทศที2เทียบเท่า และบริการการตรวจสอบ ทดสอบ
หรือสอบเทียบที;เกี;ยวขอ้งรวมอยูใ่นขอบเขตของการรับรอง (หนงัสือรับรอง) หนงัสือรับรอง
ของการสอบเทียบหรือรายงานทดสอบตอ้งมีเครื;องมายของสถาบนัให้การรับรองระดับชาติ
รวมอยูด่ว้ย หรือ 

— ตอ้งมีหลกัฐานที;แสดงว่าห้องปฏบิติัการภายนอกนั9นไดร้ับการยอมรับจากลูกคา้ 
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หมายเลข 
ข้อกําหนด IATF 

16949 
การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ 

 

10 
(ต่อเนื2อง) 

แก้ไข 

 

7.1.5.3.2 

ห้องปฏิบัติการ

ภายนอก 
 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

องค์กรบางแห่งพบว่าสับสนกับข้อกาํหนดในการรับรองห้องปฏิบัติการสําหรับสิEงอาํนวยความ
สะดวกในห้องปฏิบัติการภายนอก/เชิงพาณิชย์/อิสระทีEใช้บริการสําหรับการตรวจสอบ การทดสอบ
หรือการสอบเทยีบ จาํเป็นต้องมีการชีLแจงข้อกาํหนดและความคาดหวังสําหรับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ 

11 

8.5.6.1.1 

การเปลี2ยนแปลงการ

ควบคุมกระบวนการ

ชั2วคราว 

องคก์รตอ้งระบ ุจดัทาํเป็นเอกสารและรักษาไวซึ้;งรายการของมาตรการควบคุมกระบวนการ รวมถึง

การตรวจสอบ การตรวจวดั การทดสอบและอุปกรณ์ป้องกนัขอ้ผิดพลาดซึ2งประกอบด้วยการควบคุม

กระบวนการเบื9องต้นและวิธีการสํารองหรือวิธีการทางเลือกอื2นที2ได้รับอนุมัติ หากมีการใช้วิธีการ

สํารองหรือวิธีทางเลือกอื2นอยู่  รายการของมาตรการควบคุมกระบวนการต้องรวมถึงมาตรการ

ควบคุมกระบวนการเบื9องต้นและวิธีการสํารองหรือวิธีทางเลือกอื2นที2ได้รับการอนุมัติ 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีLแจงว่าไม่ใช่ทุกมาตรการควบคุมกระบวนการเบืLองต้นมีวิธีสํารองหรือวิธีทางเลือกอืEน ชีLแจงว่าหาก

มีวิธีสํารองหรือวิธีทางเลือกอืEนอยู่ วิธีการสํารองหรือวิธีทางเลือกอืEนเหล่านัLนต้องถูกรวมอยู่ใน

รายการทีEองค์กรจัดทําและเก็บรักษาไว้ ไม่มีข้อกาํหนดบังคับให้มีวิธีการควบคุมกระบวนการ

ทางเลือกสําหรับทุกมาตรการควบคุมเบืLองต้น 
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5.1.1.2 

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งทบทวนกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ

การบริหารคุณภาพและกระบวนการสนับสนุนเพื;อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ เหล่านั9นระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ผลของกิจกรรมทบทวน

กระบวนการตอ้งรวมเขา้ไปเป็นขอ้มูลสาํหรับการทบทวนของฝ่ายบริหาร (ดูขอ้ 9.3.2.1.) 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีLแจงว่าไม่ใช่ทุกกระบวนการจะต้องมีตัวชีLวัดด้านประสิทธิภาพ องค์กรจําเป็นต้องกาํหนดว่า

กระบวนการใดในระบบบริหารคุณภาพขององค์กรต้องมีตัวชีLวัดด้านประสิทธิภาพ นอกจากนีL 

กระบวนการแก้ไขปัญหาขององค์กรต้องมีการทบทวนประสิทธิผลโดยฝ่ายบริหารขององค์กร 

13 
 
 
 
 
 
 

9.3.2.1 

ข้อมูลนําเข้าสําหรับ

การทบทวนของฝ่าย

บริหาร–ส่วนเพิ2มเติม 

 

 

ขอ้มูลนาํเขา้สาํหรับการทบทวนของฝ่ายบริหารตอ้งรวมถึง 
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13 
(ต่อเนื2อง) 

 

 

 

 

 

 

9.3.2.1 

ข้อมูลนําเข้าสําหรับ

การทบทวนของฝ่าย

บริหาร–ส่วนเพิ2มเติม 

a) ตน้ทุนที;เกิดจากความดอ้ยคุณภาพ (ตน้ทุนของความไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดภายในและ

ภายนอก) 

b) ตวัชี9วดัสาํหรับประสิทธิผลของกระบวนการ  
c) ตวัชี9วดัสาํหรับประสิทธิภาพของกระบวนการสําหรับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ถ้า

ประยุกต์ใช้ข้อกําหนดได้ 

d) ความสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์

e) การประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตที;จัดทําขึ9 นสําหรับการเปลี;ยนแปลงของการ
ดาํเนินงานปัจจุบนัและสาํหรับสิ;งอาํนวยความสะดวกใหม่หรือผลิตภณัฑใ์หม่ (ดูขอ้ 7.1.3.1) 

f) ความพึงพอใจของลูกคา้ (ดูขอ้ 9.1.2 ของ ISO 9001) 

g) การทบทวนของสมรรถนะเทียบกบัเป้าหมายของการบาํรุงรกัษา 
h) ผลการดาํเนินงานของการส่งคืนสินคา้ในช่วงรับประกนั (ถา้มี) 

i) การทบทวนใบประเมินคะแนนสมรรถนะของลกูคา้ (ถา้มี)  

j) การระบุความลม้เหลที;มีแนวโนม้ที;จะเกิดขึ9นในการใชง้านจริงของผูใ้ชร้ถซึ;งไดม้าจากการ
วิเคราะห์ความเสี;ยง (เช่น FMEA)  

k) ความลม้เหลวที;เกิดขึ9นจริงในการใชง้านของผูใ้ชร้ถและผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือ 

สิ;งแวดลอ้ม 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีLแจงว่าไม่ใช่ทุกกระบวนการจะต้องมีตัวชีLวัดด้านประสิทธิภาพ องค์กรจําเป็นต้องกาํหนดว่า

กระบวนการใดในระบบบริหารคุณภาพขององค์กรต้องมีตัวชีLวัดด้านประสิทธิภาพ 
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9.2.2.2   

การตรวจประเมิน

ระบบบริหารคุณภาพ 
 

องคก์รตอ้งตรวจประเมินกระบวนการในระบบบริหารคุณภาพทั9งหมดตลอดช่วงรอบสามปีของการ
ตรวจประเมินปฏิทินตามแผนงานประจาํปี โดยใชก้ารบริหารเชิงกระบวนการในการทวนสอบความ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบบันี9  องค์กรตอ้งสุ่ม
ตรวจตวัอยา่งของการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดระบบบริหารคุณภาพเฉพาะของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิผล
ระหว่างการตรวจประเมินเหล่านี9  

รอบของการตรวจประเมินที2ครบบริบูรณ์มีระยะเวลายาวถึงสามปี ความถี2ของการตรวจประเมิน
ระบบบริหารคุณภาพสําหรับแต่ละกระบวนการที2จะถูกตรวจประเมินภายในรอบการตรวจประเมิน
สามปีจะต้องขึ9นอยู่กับผลการดําเนินงานและความเสี2ยงของภายในและภายนอกองค์กร ต้องระบุ
เหตุผลในการกําหนดความถี2สําหรับการตรวจประเมินกระบวนการต่างๆขององค์กร กระบวนการ
ทั9งหมดต้องได้รับการสุ่มตรวจตลอดรอบการตรวจประเมินสามปีและต้องตรวจประเมินตาม
ข้อกําหนดของ IATF 16949 ทั9งหมดที2นําไปปฏิบัติได้ รวมถึงข้อกําหนดพื9นฐานที2เป็น ISO 9001 
และข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้า 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีLแจงว่ารอบการตรวจประเมินมีระยเวลายาวถึงสามปี ลบคาํถามทีEพบบ่อย (FAQ) ข้อทีE 18 ของ 
IATF 16949 และใส่ข้อความวรรคทีE 2 ของคาํถามทีEพบบ่อย (FAQ) ข้อทีE 18 เดิมเข้าไปในข้อทีE 14 
ของการตีความข้อกาํหนดทีEได้รับการอนุมัติ (SI) อกีทัLงชีLแจงว่ากระบวนการทัLงหมดต้องได้รับการ
ตรวจประเมินภายในระหว่างรอบสามปีของการตรวจประเมิน 
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3.1  

คําศัพท์และคํานิยาม

สําหรับ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ซอฟแวร์ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์   

ซอฟแวร์ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์เป็นโปรแกรมพิเศษที2เก็บอยู่ภายในชิ9นส่วนยานยนต์ (โดยทั2วไป

คือชิปคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจําถาวรอื2นๆ) ที2กําหนดโดยลูกค้า หรือเป็นส่วนหนึ2งของการ

ออกแบบระบบเพื2อควบคุมการทํางานของชิ9นส่วน  เพื2อให้เกี2ยวข้องกับขอบเขตการรับรอง IATF 

16949 ชิ9นส่วนที2ควบคุมโดยซอฟแวร์ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์ต้องถูกพัฒนาขึ9นมาเพื2อใช้ในยาน

ยนต์ (เช่น รถโดยสาร รถบรรทุกเบาเพื2อการพาณิชย์ รถบรรทุกหนัก รถบัส รถมอเตอร์ไซค์ ดูข้อ 1.0 

คุณสมบัติในการขอการรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ในกฎเกณฑ์สําหรับการรับรองและรักษา

สถานภาพการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขครั9งที2 5 เพื2อให้ทราบว่าคุณสมบัติอะไรที2เข้าเกณฑ์ 

“ยานยนต์”)  

หมายเหตุ: ซอฟแวร์ที2ควบคุมด้านต่างๆกระบวนการผลิต (เช่น เครื2องจักรที2ผลิตชิ9นส่วนหรือ

วัตถุดิบ) ไม่ได้รวมอยู่ในคํานิยามของซอฟแวร์ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์ 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ลดความสับสนเกีEยวกับซอฟท์แวร์ทีEติดตัLงภายในผลิตภัณฑ์และอะไรทีEเข้าเกณฑ์ของคาํนิยามนีL  

ลบข้อทีE 10 ของคาํถามทีEพบบ่อย (FAQ) สําหรับ IATF 16949 

 


