IATF – คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
IATF 16949:2016 –การตีความข้อกําหนดที2ได้รับการอนุมัติ
IATF 16949 ฉบับ พิมพ์ครั9ง ที;1 ได้รับ การตีพิมพ์เ ผยแพร่ ในเดื อ นตุล าคม 2016 และมีผลบัง คับใช้ต9 งั แต่ว นั ที; 1 มกราคม 2017 การตีความ
ข้อกําหนดที;ได้รับการอนุมตั ิต่อไปนี9ได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิโดยองค์กร IATF การตีความข้อกําหนดที;ได้รับการอนุมตั ิน9 ีจะมีผลบังคับใช้
เมื;อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แล้ว เว้นแต่จะมีการระบุเป็ นอย่างอื;น
ข้อความที;แก้ไขจะแสดงเป็ น สีนํ9าเงิน
การตีความข้อกําหนดที;ได้รับการอนุมตั ิจะเปลี;ยนแปลงการตีความของกฎเกณฑ์หรื อข้อกําหนดใดๆ ซึ;งจะกลายเป็ นพื9นฐานที;นาํ มาใช้อา้ งอิงใน
การระบุความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด
SI 1-9 ประกาศในเดือนตุลาคม 2017 มีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม 2017
SI 10-11 ประกาศในเดือนเมษายน 2018 มีผลบังคับใช้เดือนมิถุนายน 2018
SI 8 แก้ไขและประกาศอีกครั9งในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฏาคม 2018
SI 10 แก้ไขและประกาศอีกครั9งในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฏาคม 2018
SI 12-13 ประกาศในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2018
SI 14-15 ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2018 มีผลบังคับใช้ ในเดือนมกราคม 2019
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IATF 16949:2016 --- การตีความข้อกําหนดที;ได้รบั การอนุมตั ิ (SIs)
หมายเลข ข้อกําหนด IATF 16949 การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
ข้อกําหนดของลูกค้า

1

3.1
คําศัพท์และคํานิยาม
สําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

ข้อกําหนดทั9งหมดที;กาํ หนดโดยลูกค้า (เช่น ข้อกําหนดด้านเทคนิค ด้านการค้า ข้อกําหนดที;เกี;ยวข้อง
กับผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิต ข้อกําหนดและเงื;อนไขทัว; ไป ข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้า เป็ น
ต้น)
ในกรณีที2องค์กรที2ได้รับการตรวจประเมินเป็ นผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทในเครื อของผู้ผลิตยานยนต์หรื อ
บริษัทร่ วมทุนกับผู้ผลิตยานยนต์ ลูกค้ าที2เกี2ยวข้ องจะถูกกําหนดโดยผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทในเครื อ
ของผู้ผลิตยานยนต์หรื อบริษัทร่ วมทุนกับผู้ผลิตยานยนต์
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง:
ผู้ผลิ ตยานยนต์ ได้ จัดทําข้ อกําหนดของลูกค้ าตามธรรมชาติ ของกระบวนการสร้ างผลิตภัณฑ์ เพืEอ
นําไปใช้ ในห่ วงโซ่ อุปทานของพวกเขา ดังนัLนในกรณีของผู้ผลิตยานยนต์ ทีEกาํ ลังจะได้ รับการรั บรอง
ผู้ผลิตยานยนต์ จึงเป็ นผู้กาํ หนดวิธีการจัดการเรืE องการอนุมัติและ/หรื อปั จจัยนําเข้าของลูกค้ า

2

4.4.1.2
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
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องค์กรต้องมีกระบวนการที;เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที;
เกี;ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ;งต้องครอบคลุมอย่างน้อยข้อต่างๆที;เกี;ยวข้องดังต่อไปนี9
a) – m) (…)
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2

(ต่ อเนื2อง)

3

4.4.1.2
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์

6.1.2.3
แผนสํารองในกรณี
ฉุกเฉิน
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หมายเหตุ: ลูก ค้ าหรื อ กระบวนการต่ างๆภายในองค์ ก รอาจเป็ นผู้ร้องขอให้ มีการอนุมัติพิเศษ
สํ าหรับข้ อกําหนดหรื อ เอกสารที2เกี2ยวกับความปลอดภัย คือ การอนุมัติเพิ2ม เติมโดยหน่ วยงาน
(โดยทั2วไปคือลูกค้า) ที2รับผิดชอบการอนุมัติเอกสารที2มีเนื9อหาเกี2ยวกับความปลอดภัย
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง:
ชีLแจงความสั บสนต่ างๆทีEเ กีEย วกับการทบทวนการอนุมัติพิเ ศษสําหรั บข้ อ กําหนดหรื อ เอกสารทีE
เกีEยวกับความปลอดภัย
องค์กรต้อง
a) – b) (…)
c) เตรี ย มแผนสํา รองในกรณี ฉุ ก เฉิ น เพื; อ ความต่ อ เนื; อ งของการส่ ง มอบในกรณี ต่ อ ไปนี9 :
เครื; องจักรอุปกรณ์หลักเสี ยหาย (ดูขอ้ 8.5.6.1.1 ด้วย) ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริ การที;
จัดหาจากภายนอกหยุดชะงัก การเกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติ ไฟไหม้ สาธารณูปโภคขัดข้อง การ
โจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางไซเบอร์ ขาดแคลนแรงงาน หรื อโครงสร้างพื9นฐาน
ขัดข้อง
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง:
องค์ กรจําเป็ นต้ องระบุความเป็ นไปได้ ทีEจะมีการโจมตีทางไซเบอร์ ซึE งอาจทําให้ การดําเนินงานด้ าน
การผลิตและโลจิสติกส์ ขององค์ กรหยุดชะงัก รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรี ยกค่ าไถ่ องค์ กรต้ อง
แน่ ใจว่ ามีการเตรี ยมความพร้ อมในกรณีทีEมีการโจมตีทางไซเบอร์
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4

ข้อกําหนด IATF 16949 การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
องค์ก รต้อ งมีก ระบวนการที;จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื;อ ทวนสอบผูต้ รวจประเมินภายในมี
ความสามารถโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดที2กําหนดโดยองค์ กรและ/หรื อข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้า
สําหรับแนวทางเพิ;มเติมของความสามารถของผูต้ รวจประเมินให้อา้ งอิง ISO 19011 องค์กรต้อง
เก็บรักษารายชื;อของผูต้ รวจประเมินที;มีคุณสมบัติตามที;กาํ หนด
ผูต้ รวจประเมินระบบบริ หารคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินกระบวนการผลิต และผู้ตรวจประเมิน
ผลิตภัณฑ์ท9งั หมดต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี9
7.2.3
a) ความเข้าใจในการตรวจประเมินโดยใช้รูปแบบบริ หารเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรม
ความสามารถของ
ยานยนต์ รวมถึงแนวคิดของการคิดทีค; าํ นึงถึงความเสี;ยง
ผู้ตรวจประเมินภายใน
b) ความเข้าใจในข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้าที;เกี;ยวข้อง
c) ความเข้าใจในข้อกําหนดของ ISO 9001 และ IATF 16949 ทีเ; กี;ยวข้องกับขอบเขตของการ
ตรวจ ประเมิน
d) ความเข้าใจในข้อกําหนดของเครื; องมือหลักที;เกี;ยวข้องกับขอบเขตของการตรวจประเมิน
e) ความเข้าใจในวิธีก ารวางแผน ดําเนิ นการ รายงานและปิ ดประเด็นที;พบจากการตรวจ
ประเมิน
นอกจากนี9 อย่ างน้ อ ย ผูต้ รวจประเมินกระบวนการผลิตต้องแสดงให้เ ห็นว่ามีความเข้าใจด้าน
เทคนิคที;เกี;ยว ข้องกับกระบวนการผลิตที;จะถูกตรวจประเมิน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี;ยงของ
กระบวนการ (เช่น PFMEA) และแผนควบคุม
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หมายเลข

ข้อกําหนด IATF 16949 การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
อย่ างน้ อย ผูต้ รวจประเมินผลิตภัณฑ์ตอ้ งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในความเข้าใจข้อกําหนด
ของ ผลิตภัณฑ์และการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบที;เกี;ยวข้องเพื;อทวนสอบความสอดคล้อง
ตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์

4

(ต่ อเนื2อง)

หากมี ก ารจั ด ฝึ กอบรมหากบุ ค ลากรขององค์ ก รเป็ นผู้ ใ ห้ การฝึ กอบรม เพื; อ ให้ ไ ด้ม าซึ; ง
7.2.3
ความสามารถของ ความสามารถที;กาํ หนด ต้องเก็บรักษาข้อมูลที;เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื;อแสดงว่าความสามารถของ
ผู้ตรวจประเมินภายใน ผูฝ้ ึ กสอนเป็ นไปตามข้อกําหนดที;กล่าวมา
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
แยกแยะข้ อ กํา หนดด้ า นความสามารถสํ า หรั บ ผู้ ตรวจประเมิ น ระบบบริ ห ารคุ ณภาพ ผู้ ต รวจ
ประเมิ น กระบวนการผลิ ต และผู้ ต รวจประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชีL แ จงความคาดหวั ง เกีE ย วกั บ
ความสามารถของผู้ให้ การฝึ กอบรมในกรณีทีEการฝึ กอบรมดําเนินการสอนโดยบุคลากรภายในเอง

5

7.5.1.1
เอกสารของระบบ
บริหารคุณภาพ
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คู่มือคุณภาพต้องประกอบด้วยสิ;งเหล่านี9เป็ นอย่างน้อย
a) ขอบเขตของระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ รวมถึ ง รายละเอี ย ดและเหตุ ผ ลของการยกเว้น
ข้อกําหนดที;ไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
b) กระบวนการที;เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ;งจัดทําขึ9นมาสําหรับระบบบริ หารคุณภาพหรื อการ
อ้างอิงถึงกระบวนการนั9น
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5

ข้อกําหนด IATF 16949 การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ

(ต่ อเนื2อง)

7.5.1.1
เอกสารของระบบ
บริหารคุณภาพ

c) กระบวนการต่างๆขององค์กรและลําดับและการปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่ า นั9น
(ปั จจัยนําเข้าและผลลัพธ์) รวมถึงประเภทและระดับของการควบคุมกระบวนการที;จา้ ง
ภายนอกทํา
d) เอกสาร (เช่ น ตาราง ตัวอย่างเช่ น ตาราง บัญชีรายชื2 อ ตารางเมทริกซ์ ) ที;บ่งชี9ว่าการจัดการ
ข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้าอยูส่ ่วนใดในระบบบริ หารคุณภาพขององค์กร
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
สถาบันตรวจรั บ รองและองค์ กรบางแห่ งต้ องการให้ ชีLแจงว่ าตารางเมทริ กซ์ ไม่ ได้ เป็ นเอกสาร
บังคับ ตารางเมทริ กซ์ เป็ นเพียงหนึEงในหลายวิธีทีEยอมรั บให้ ใช้ ได้ รูปแบบทีEใช้ ขนึL อยู่กับองค์ กร

6

8.3.3.3
คุณลักษณะพิเศษ
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องค์กรต้องใช้แนวทางที;ใช้ทีมงานจากหลากหลายสายงานในการจัดทํากระบวนการเป็ นเอกสาร
และดําเนินการเพื;อระบุคุณลักษณะพิเศษ รวมถึงคุณลักษณะพิเศษที;กาํ หนดโดยลูกค้าและโดยการ
วิเคราะห์ความเสี;ยงที;ดาํ เนินการโดยองค์กร และต้องครอบคลุมถึงสิ;งต่างๆต่อไปนี9
a) ระบุคุณลักษณะพิเศษทั9ง หมดอยู่ในเอกสารที2เกี2ยวกับผลิตภัณ ฑ์ และ/หรื อ การผลิ ตแบบ
วิศวกรรม (ตามความจําเป็ น) การวิเ คราะห์ความเสี; ย งที2เกี2ยวข้ อง (เช่ น FMEA สํ าหรั บ
กระบวนการ) แผนควบคุมและมาตรฐานการทํางาน/เอกสารแสดงขั9นตอนการปฏิบตั ิง าน
สําหรับพนักงาน ชี9บ่งคุณลักษณะพิเศษด้วยเครื; องหมายเฉพาะและถ่ ายทอดไปสู่ เอกสาร
เหล่านี9ถูกระบุอยู่ในเอกสารการผลิตที2แสดงถึงการสร้ างหรื อการควบคุมคุณลักษณะพิเศษ
เหล่านี9

Page 6 of 16

IATF - คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
IATF 16949:2016 --- การตีความข้อกําหนดที;ได้รบั การอนุมตั ิ (SIs)
หมายเลข
6

ข้อกําหนด IATF 16949 การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ

(ต่ อเนื2อง)

7

8.3.3.3
คุณลักษณะพิเศษ

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
ชีแL จงการระบุคุณลักษณะพิเศษเป็ นลายลักษณ์ อักษรในแบบวิศวกรรมสําหรั บผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ
การผลิต

องค์กรต้องมีกระบวนการที;จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื;อระบุกระบวนการที;จา้ งภายนอกทําและ
เลื อ กชนิ ด และระดับ ของการควบคุ ม ที; ใ ช้ใ นการทวนสอบความสอดคล้อ งของผลิ ต ภัณ ฑ์
กระบวนการและบริ ก ารที;จ ัดหาจากภายนอกตามข้อ กําหนดของลูก ค้าภายใน (องค์ก ร) และ
ภายนอก
กระบวนการนี9 ต้องรวมถึงเกณฑ์และมาตรการสําหรับเพิ;มหรื อลดประเภทและระดับของการ
8.4.2.1
ควบคุมและกิจกรรมการพัฒนาผูส้ ่ งมอบตามสมรรถนะของผูส้ ่ งมอบและการประเมินความเสี;ยง
ประเภทและระดับของ
ของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหรื อบริ การ
การควบคุม – ส่ วน
ในกรณีที2คุณลักษณะหรื อชิ9นส่ วนประกอบ “ผ่าน” ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรโดยปราศจาก
เพิ2มเติม
การทดสอบยืนยันหรื อการควบคุม องค์ กรต้ องมั2นใจว่ ามีการกําหนดการควบคุมที2เหมาะสม ณ
จุดที2มีการผลิต
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
ชีแL จงความรั บผิดชอบขององค์ กรสําหรั บคุณลักษณะแบบ“ผ่าน”
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ข้อกําหนด IATF
16949

การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
องค์ก รต้อ งกํา หนดให้ ผู ้ส่ ง มอบขององค์ก รที;ส่ ง มอบผลิต ภัณฑ์แ ละบริ ก ารที; เ กี; ย วกับยานยนต์
ดําเนิ นการพัฒนา นําไปปฏิบัติ และปรับปรุ งระบบบริ หารคุณภาพ(QMS) โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ด
เพื2อให้ องค์กรทีม2 ีคุณสมบัติขอการรับรองได้ให้ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพยาน
ยนต์ฉบับนี9

8

แก้ไข

องค์ กรต้ องกําหนดระดับการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพขั9นตํ2าสุ ดที2ยอมรับได้และระดับเป้ าหมาย
ของการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสําหรับผู้ส่งมอบแต่ละรายโดยใช้ รูปแบบการตัดสิ นใจตามความ
เสี2ยง

8.4.2.3
การพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพของผู้ ให้ ได้การรับรอง ISO 9001 เว้นแต่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นอย่างอื;นโดยลูกค้า [เช่ น ข้อ a) ด้านล่าง]
ส่ งมอบ
ระบบบริหารคุณภาพที2ได้ รับการรับรองเป็ น ISO 9001 เป็ นระดับขั9นตํ2าสุ ดที2ยอมรับได้ ในขั9นแรก
ของการพัฒนาเป้ าหมาย คื อ ขับเคลื2อ นผู้ส่งมอบให้ มีความคื บหน้ าตามขั9นตอนการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพดังต่ อไปนี9 โดยตั9งอยู่บนพื9นฐานของผลการดําเนินงานในปัจจุบันและความเสี2 ยงที2
อาจเกิดขึ9นกับลูกค้ าโดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดให้ ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานระบบบริห ารคุณ ภาพ
สํ าหรั บอุตสาหกรรมยานยนต์ ฉบับนี9 ควรปฏิบัติสิ2งต่ างๆตามลําดับต่ อ ไปนี9เพื2อ ให้ บรรลุผลตาม
ข้อกําหนดนี9นอกจากกําหนดเป็ นอย่างอื2นโดยลูกค้า
a) การปฏิบัติตาม ISO 9001 ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที2สอง
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8

(ต่ อเนื2อง)
แก้ไข

ข้อกําหนด IATF
16949

8.4.2.3
การพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพของผู้
ส่ งมอบ

www.iatfglobaloversight.org

การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
b) การได้รับการรับรอง ISO 9001 ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สาม; หากไม่มีขอ้ กําหนด
อื;นที;ระบุโดยลูกค้า ผูส้ ่งมอบขององค์กรต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องตาม ISO 9001
โดยการ ธํารงรักษาไว้ซ;ึงใบประกาศรับรองของบุคคลที;สามที;ออกโดยสถาบันให้การรับรอง
ระบบที;มีเครื; องหมายรับรองของสมาชิ กที;ได้รับการยอมรับของ IAF MLA (ข้อ ตกลงการ
ยอมรับระดับพหุ ภาคีเ วที การรับ รองระดับนานาชาติ) และขอบเขตการรับรองหลักของ
สถาบันรับรองมาตรฐานครอบคลุมการ รับรองระบบบริ หารตาม ISO/IEC 17021
c) ได้รับ การรับ รองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อ มกับปฏิบัติตามข้อ กําหนดระบบบริ หารอื;น ที;
กําหนดโดย ลูกค้า (เช่น ข้อกําหนดขั9นตํ;าของระบบบริ หารคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์
สําหรับผูส้ ่งมอบย่อย [MAQMSR] หรื อเทียบเท่า) ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สอง
d) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับปฏิบตั ิตามมาตรฐาน IATF 16949 ผ่านการ
ตรวจประเมินโดยบุคคลที;สอง
e) ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สาม (ผูส้ ่ งมอบ
ได้รับการรับรองโดยบุคคลที;สามตามมาตรฐาน IATF 16949 โดยสถาบันรับรองระบบที;
IATF ยอมรับ)
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ข้อกําหนด IATF
16949

การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
หมายเหตุ: หากได้รับอนุญาตจากลูกค้า ขั9นตํ;าสุ ดของการพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพที;ยอมรับได้
อาจคือ สอดคล้องตาม ISO 9001 โดยใช้วิธีการตรวจประเมินของบุคคลที;สอง

8

(ต่ อเนื2อง)
แก้ไข

9

8.4.2.3
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
การพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพของผู้ ชีแL จงถึงความคื บหน้ าในการพัฒนาระบบการบริ หารคุณภาพของผู้ส่ง มอบทีEคาดหวังไว้ วิธีการนีL
สนับสนุนแนวความคิ ด "การคิ ดทีEคาํ นึงถึงความเสีE ยง" ทีEเน้ นยําL ในข้ อทีE 8.4 ของมาตรฐานฉบับ นีL
ส่ งมอบ
รวมทั9งเพิ.มเติมการชี9แ จงที.เพิ.ม คําว่ า "ถ้ าประยุกต์ ใช้ ข้อกําหนดได้ " ในย่ อหน้ าแรกเพื.อแก้ ปั ญหา
เกี.ยวกับองค์ กรที.ไม่มีคุณสมบัติในการขอการรั บรอง IATF 16949 ได้ (ยกตัวอย่ าง แต่ ไม่ จํากัดเพียง
เท่านี9: ผู้ส่งมอบเศษโลหะและบริษัทขนส่ งที.สนับสนุนด้านการขนส่ งและลอจิสติกส์ เป็ นต้ น)
เมื;อใดก็ตามผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการผลิตมีความแตกต่างไปจากที;ได้รับอนุมตั ิในปัจจุบนั องค์กร
ต้องได้รับความยินยอมหรื อการอนุญาตในความเบี;ยงเบนนั9นจากลูกค้าก่อนที;จะสามารถดําเนินการ
8.7.1.1
ต่อไปได้
ความยินยอมที2อนุมัติ
องค์กรต้องได้รับอนุมตั ิจากลูกค้าก่อ นดําเนิ นการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที;ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
โดยลูกค้า
ต่อไปด้วยวิธี “ใช้ตามสภาพที;เป็ นอยู่” และการซ่ อมแซมแก้ ไขสํ าหรับการซ่ อมแซม (ดูข้อ 8.7.1.5)
หากนําชิ9นส่ วนย่อยกลับมาใช้ซ9 าํ ในกระบวนการผลิตต้องสื; อสารเรื; องนําชิ9นส่ วนย่อยกลับมาใช้ซ9 าํ
กับลูกค้าให้ชดั เจนใน เอกสารการยินยอมหรื อการอนุญาตในความเบี;ยงเบน
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9

(ต่ อเนื2อง)

10

แก้ไข

ข้อกําหนด IATF
16949

การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ

8.7.1.1
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
ความยินยอมที2อนุมัติ ชีแL จงข้อกําหนดและขจัดความขัดแย้งของข้อกําหนดทีEเกีEยวข้องกับการอนุมัติของลูกค้ าสําหรั บการ
โดยลูกค้า
ซ่ อมแซมแก้ ไข

7.1.5.3.2
ห้ องปฏิบัติการ
ภายนอก

www.iatfglobaloversight.org

สิ; ง อํา นวยความสะดวกของห้ อ งปฏิ บัติ ก ารภายนอกองค์ ก ร/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์/
ห้องปฏิบตั ิการอิสระที;องค์กรใช้บริ การการตรวจสอบ ทดสอบหรื อสอบเทียบจะต้องมีขอบเขตของ
ห้อ งปฏิบ ัติก ารที;ประกอบไปด้ว ยความสามารถในการตรวจสอบ ทดสอบหรื อ สอบเทีย บตามที;
ต้องการและจะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนด ข้อใดข้อหนึ;งต่อไปนี9
— ห้องปฏิบตั ิการต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรื อมาตรฐานระดับชาติ
ที2เทียบเท่ า (เช่ น CNAS-CL01 ในประเทศจีน) โดยสถาบันรั บรองมาตรฐาน (ผู้ลงนามใน
สั ญ ญา) ของ ILAC MRA (ข้ อ ตกลงร่ วมสากลสํ า หรั บ การรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร www.ilac.org) หรื อมาตรฐานระดับประเทศที2เทียบเท่ า และบริ การการตรวจสอบ ทดสอบ
หรื อสอบเทียบที;เกี;ยวข้องรวมอยูใ่ นขอบเขตของการรับรอง (หนังสือรับรอง) หนังสือรับรอง
ของการสอบเทียบหรื อรายงานทดสอบต้องมีเครื; องมายของสถาบันให้การรับรองระดับชาติ
รวมอยูด่ ว้ ย หรื อ
— ต้องมีหลักฐานที;แสดงว่าห้องปฏิบตั ิการภายนอกนั9นได้รับการยอมรับจากลูกค้า
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10

(ต่ อเนื2อง)
แก้ไข

11

ข้อกําหนด IATF
16949
7.1.5.3.2
ห้ องปฏิบัติการ
ภายนอก

การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
องค์ กรบางแห่ งพบว่ าสับสนกับข้อกําหนดในการรั บรองห้ องปฏิบัติการสําหรั บสิE งอํานวยความ
สะดวกในห้ องปฏิบัติการภายนอก/เชิงพาณิ ชย์/อิสระทีEใช้ บริ การสําหรั บการตรวจสอบ การทดสอบ
หรื อการสอบเทียบ จําเป็ นต้ องมีการชีแL จงข้อกําหนดและความคาดหวังสําหรั บการรั บรอง
ห้ องปฏิบัติการ

องค์กรต้องระบุ จัดทําเป็ นเอกสารและรักษาไว้ซ;ึงรายการของมาตรการควบคุมกระบวนการ รวมถึง
การตรวจสอบ การตรวจวัด การทดสอบและอุปกรณ์ป้องกันข้อผิดพลาดซึ2งประกอบด้วยการควบคุม
กระบวนการเบื9องต้ นและวิธีก ารสํ ารองหรื อวิธีก ารทางเลือกอื2นที2ได้ รับอนุมัติ หากมีการใช้ วิธีการ
สํ ารองหรื อ วิธีท างเลือ กอื2นอยู่ รายการของมาตรการควบคุม กระบวนการต้ อ งรวมถึงมาตรการ
8.5.6.1.1
การเปลี2ยนแปลงการ ควบคุมกระบวนการเบื9องต้นและวิธีการสํารองหรื อวิธีทางเลือกอื2นที2ได้รับการอนุมัติ
ควบคุมกระบวนการ เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
ชั2วคราว
ชีแL จงว่ าไม่ใช่ ทุกมาตรการควบคุมกระบวนการเบือL งต้ นมีวิธีสํารองหรื อวิธีทางเลือกอืEน ชีแL จงว่ าหาก
มีวิ ธีสํารองหรื อ วิ ธีทางเลือ กอืE นอยู่ วิ ธีก ารสํารองหรื อ วิธีทางเลือ กอืE นเหล่ านัLนต้ อ งถูกรวมอยู่ใน
รายการทีEอ งค์ ก รจัดทําและเก็บรั ก ษาไว้ ไม่ มีข้อ กําหนดบัง คับ ให้ มีวิ ธีก ารควบคุ มกระบวนการ
ทางเลือกสําหรั บทุกมาตรการควบคุมเบือL งต้ น

www.iatfglobaloversight.org

Page 12 of 16

IATF - คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
IATF 16949:2016 --- การตีความข้อกําหนดที;ได้รบั การอนุมตั ิ (SIs)
หมายเลข

12

13

ข้อกําหนด IATF
16949

5.1.1.2
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ

การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องทบทวนกระบวนการสร้ างผลิตภัณฑ์ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การบริ ห ารคุ ณ ภาพและกระบวนการสนั บ สนุ น เพื; อ ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ เหล่ านั9นระบบบริหารคุณภาพขององค์ กร ผลของกิจกรรมทบทวน
กระบวนการต้องรวมเข้าไปเป็ นข้อมูลสําหรับการทบทวนของฝ่ ายบริ หาร (ดูขอ้ 9.3.2.1.)
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
ชีLแจงว่ าไม่ ใช่ ทุก กระบวนการจะต้ อ งมีตัว ชีLวัด ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ องค์ ก รจําเป็ นต้ อ งกําหนดว่ า
กระบวนการใดในระบบบริ หารคุณภาพขององค์ ก รต้ องมีตัว ชีLวัดด้ านประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนีL
กระบวนการแก้ ไขปั ญหาขององค์ กรต้ องมีการทบทวนประสิ ทธิผลโดยฝ่ ายบริ หารขององค์ กร

ข้อมูลนําเข้าสําหรับการทบทวนของฝ่ ายบริ หารต้องรวมถึง
9.3.2.1
ข้อมูลนําเข้าสําหรับ
การทบทวนของฝ่ าย
บริหาร–ส่ วนเพิ2มเติม
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(ต่ อเนื2อง)

9.3.2.1
ข้อมูลนําเข้าสําหรับ
การทบทวนของฝ่ าย
บริหาร–ส่ วนเพิ2มเติม

a) ต้นทุนที;เกิดจากความด้อยคุณภาพ (ต้นทุนของความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดภายในและ
ภายนอก)
b) ตัวชี9วดั สําหรับประสิทธิผลของกระบวนการ
c) ตัวชี9วดั สําหรับประสิทธิภาพของกระบวนการสําหรับกระบวนการสร้ างผลิตภัณฑ์ ถ้า
ประยุกต์ใช้ ข้อกําหนดได้
d) ความสอดคล้องตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์
e) การประเมิ น ความเป็ นไปได้ใ นการผลิ ต ที; จ ัด ทํา ขึ9 น สํ า หรั บ การเปลี; ย นแปลงของการ
ดําเนินงานปัจจุบนั และสําหรับสิ;งอํานวยความสะดวกใหม่หรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ (ดูขอ้ 7.1.3.1)
f) ความพึงพอใจของลูกค้า (ดูขอ้ 9.1.2 ของ ISO 9001)
g) การทบทวนของสมรรถนะเทียบกับเป้าหมายของการบํารุ งรักษา
h) ผลการดําเนินงานของการส่งคืนสินค้าในช่วงรับประกัน (ถ้ามี)
i) การทบทวนใบประเมินคะแนนสมรรถนะของลูกค้า (ถ้ามี)
j) การระบุความล้มเหลที;มีแนวโน้มที;จะเกิดขึ9นในการใช้งานจริ งของผูใ้ ช้รถซึ;งได้มาจากการ
วิเคราะห์ความเสี;ยง (เช่น FMEA)
k) ความล้มเหลวทีเ; กิดขึ9นจริ งในการใช้งานของผูใ้ ช้รถและผลกระทบต่อความปลอดภัยหรื อ
สิ;งแวดล้อม
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
ชีLแจงว่ าไม่ ใช่ ทุก กระบวนการจะต้ อ งมีตัว ชีLวัด ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ องค์ ก รจําเป็ นต้ อ งกําหนดว่ า
กระบวนการใดในระบบบริ หารคุณภาพขององค์ กรต้ องมีตัวชีวL ัดด้ านประสิ ทธิภาพ
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การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ

องค์กรต้องตรวจประเมินกระบวนการในระบบบริ หารคุณภาพทั9งหมดตลอดช่วงรอบสามปี ของการ
ตรวจประเมินปฏิทินตามแผนงานประจําปี โดยใช้การบริ หารเชิงกระบวนการในการทวนสอบความ
สอดคล้องตามมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับนี9 องค์กรต้องสุ่ม
ตรวจตัวอย่างของการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดระบบบริ หารคุณภาพเฉพาะของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
ระหว่างการตรวจประเมินเหล่านี9
รอบของการตรวจประเมินที2ครบบริบูรณ์ มีระยะเวลายาวถึงสามปี ความถี2ของการตรวจประเมิน
ระบบบริหารคุณภาพสําหรับแต่ ละกระบวนการที2จะถูกตรวจประเมินภายในรอบการตรวจประเมิน
9.2.2.2
สามปี จะต้ องขึ9นอยู่กับผลการดําเนินงานและความเสี2 ย งของภายในและภายนอกองค์ ก ร ต้ องระบุ
การตรวจประเมิน เหตุผลในการกําหนดความถี2สําหรับการตรวจประเมินกระบวนการต่ างๆขององค์ กร กระบวนการ
ระบบบริหารคุณภาพ ทั9งหมดต้ อ งได้ รับการสุ่ ม ตรวจตลอดรอบการตรวจประเมิ น สามปี และต้ อ งตรวจประเมิ น ตาม
ข้ อกําหนดของ IATF 16949 ทั9งหมดที2นําไปปฏิบัติได้ รวมถึงข้ อกําหนดพื9นฐานที2เป็ น ISO 9001
และข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้า
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
ชีแL จงว่ ารอบการตรวจประเมินมีระยเวลายาวถึงสามปี ลบคําถามทีEพบบ่ อย (FAQ) ข้อทีE 18 ของ
IATF 16949 และใส่ ข้อความวรรคทีE 2 ของคําถามทีEพบบ่ อย (FAQ) ข้อทีE 18 เดิมเข้าไปในข้อทีE 14
ของการตีความข้อกําหนดทีEได้ รับการอนุมัติ (SI) อีกทัLงชีแL จงว่ ากระบวนการทังL หมดต้ องได้รับการ
ตรวจประเมินภายในระหว่ างรอบสามปี ของการตรวจประเมิน
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การตีความข้อกําหนดทีไ2 ด้รับการอนุมัติ
ซอฟแวร์ ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์

15

ซอฟแวร์ ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์ เป็ นโปรแกรมพิเศษที2เก็บอยู่ภายในชิ9นส่ วนยานยนต์ (โดยทั2วไป
คือชิปคอมพิวเตอร์ ห รื อหน่ วยความจําถาวรอื2นๆ) ที2กําหนดโดยลูกค้ า หรื อเป็ นส่ วนหนึ2งของการ
ออกแบบระบบเพื2อควบคุมการทํางานของชิ9นส่ วน เพื2อให้ เกี2ยวข้ องกับขอบเขตการรับรอง IATF
16949 ชิ9นส่ วนที2ควบคุม โดยซอฟแวร์ ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณ ฑ์ ต้อ งถูก พัฒนาขึ9นมาเพื2อ ใช้ ใ นยาน
ยนต์ (เช่ น รถโดยสาร รถบรรทุกเบาเพื2อการพาณิชย์ รถบรรทุกหนัก รถบัส รถมอเตอร์ ไซค์ ดูข้อ 1.0
3.1
คําศัพท์และคํานิยาม คุณสมบัติในการขอการรั บรองมาตรฐาน IATF 16949 ในกฎเกณฑ์ สําหรั บการรั บรองและรักษา
สถานภาพการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขครั9งที2 5 เพื2อให้ ทราบว่าคุณสมบัติอะไรที2เข้าเกณฑ์
สําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ “ยานยนต์”)
หมายเหตุ: ซอฟแวร์ ที2ควบคุม ด้ านต่ างๆกระบวนการผลิต (เช่ น เครื2 อ งจัก รที2ผลิตชิ9น ส่ ว นหรื อ
วัตถุดิบ) ไม่ได้รวมอยู่ในคํานิยามของซอฟแวร์ ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์
เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง
ลดความสับสนเกีEยวกับซอฟท์ แวร์ ทีEติดตัLงภายในผลิตภัณฑ์ และอะไรทีเE ข้าเกณฑ์ ของคํานิยามนีL
ลบข้อทีE 10 ของคําถามทีEพบบ่ อย (FAQ) สําหรั บ IATF 16949
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