IATF – คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
กฎเกณฑ์ สําหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองค์กร IATF
กฎเกณฑ์ IATF ฉบับแก้ไขคร้ั งที@ 5 – คําถามทีพ@ บบ่อย
กฎเกณฑ์ สําหรั บการรั บรองและรั กษาสถานภาพการรั บรองจากองค์ กร IATF สําหรั บ IATF 16949 (กฎเกณฑ์ ฉบับแก้ไขครัEงที@ 5)
ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2016 และมีผลบังคับใช้ในวันทีE 1 มกราคม 2017 คําถามและคําตอบต่อไปนีIซE ึ งเป็ นการตอบคําถามทีEมา
จากสถาบันตรวจรับรองทีEได้รับการรับรองจากองค์กร IATF ได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานกํากับดูแลสากลของ IATF
FAQ เป็ นการอธิบายกฎเกณฑ์หรื อข้อกําหนดทีEมีอยูป่ ั จจุบนั
FAQ 1 และ 2 และ 3 ประกาศในเดือนมกราคม 2017 FAQ หมายเลข 4 ประกาศในเดือนตุลาคม 2017
–
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IATF – คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
กฎเกณฑ์ สําหรับการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขคร้ั งที@ 5 – คําถามที@พบบ่อย (FAQs)

หมายเลข กฎเกณฑ์ ที@ใช้ อ้างอิง

คําถามและคําตอบ
คําถาม:
จะเป็ นอย่างไรถ้าสถานที@ผลิตที@ได้รับการรับรองแล้วเมีการเปลี@ยนแค่ชื@อสถานที@ผลิตเท่านัEน?

1

ข้อ 3.2:
คําตอบ:
การแจ้งให้ ทราบการ
เมืEอสถานทีEผลิตทีEได้รับการรับรองแล้วเปลีEยนแค่ชืEอสถานทีEผลิตเท่านัIน (แสดงหลักฐานยืนยัน
เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร
ด้วยเอกสารจดทะเบียนทีEมีการเปลีEยนแปลง/แก้ไขทางกฎมาย) สถาบันตรวจรับรองได้รับอนุญาต
ให้ออกใบรับรองใหม่ทีEแก้ไขชืEอสถานทีEผลิตให้เป็ นชืEอใหม่ ส่วนข้อมูลในใบรับรองเก่าให้คงเดิม
และต้องอัปโหลดใบรับรองลงในฐานข้อมูลของ IATF
ใหม่
หมายเหตุ: การดําเนินการตรวจประเมินพิเศษเป็ นดุลยพินิจของสถาบันตรวจรั บรองซึG งขึนH อยู่กับ
ข้อมูลทีGองค์ กรให้ มา

โปรดทราบ FAQ หมายเลข 2 และ FAQ หมายเลข 3 ต่อไปนีE เดิมถูกเขียนขึนE มาสําหรับกฎเกณฑ์ IATF ฉบับแก้ไขครัEงที@ 4 สําหรับ
ISO/TS 16949
IATF กําลังดําเนินการแก้ไข FAQ เหล่านีEเพื@อประกาศใหม่เป็ นการตีความข้อกําหนดที@ได้รับการอนุมัติ (SIs) ดังนัEน FAQ หมายเลข 2 และ
หมายเลข 3 จะถูกยกเลิกและแทนที@ด้วยการตีความข้อกําหนดที@ได้รับการอนุมัติในปี 2018 ก่อนที@จะถึงเวลาดังกล่าว FAQ หมายเลข 2 และ
หมายเลข 3 ยังคงมีผลบังคับใช้ สําหรับการตรวจประเมิน ISO/TS 16949 และ IATF 16949
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IATF – คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
กฎเกณฑ์ สําหรับการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขคร้ั งที@ 5 – คําถามที@พบบ่อย (FAQs)

หมายเลข กฎเกณฑ์ ที@ใช้ อ้างอิง

คําถามและคําตอบ
คําถาม:
อะไรจะเกิดขึEนหากสถานที@ผลิตที@ได้ รับการรับรอง ISO/TS 16949 หรื อ IATF 16949 แล้ วย้ ายไป
อยู่ที@อื@น

2

ข้อ 3.2:
การแจ้งให้ ทราบการ
เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร

แก้ไข

คําตอบ:
เมืEอ สถานทีEผลิตทีEได้รับ การรับรองย้ายจากทีEตI งั ปั จ จุบันไปอยู่ในทีEตI งั ใหม่ ถือ ว่าเป็ นการย้ าย
สถานที@ผลิตทัEงหมด ถ้าเป็ นไปตามเงืEอนไขทัIงหมดต่อไปนีI
• 80% หรื อมากกว่า 80% ของลูกจ้างย้ายจากสถานทีEผลิตทีEได้รับการรับรองก่อนหน้านีIไป
ยัง สถานทีEตI งั ใหม่ (ตัว อย่างเช่ น “ลูก จ้าง” รวมถึง ฝ่ ายบริ หาร หัว หน้างาน พนัก งานทีE
ปฏิบตั ิงานการผลิตโดยตรงหรื อทางอ้อม)
• อุปกรณ์ทีEใช้ในสถานทีEผลิตใหม่เหมือนกับอุปกรณ์ที@ใช้ ในสถานที@ผลิตที@ได้รับการรับรอง
ก่อนหน้ านีEโดยทีไE ม่มีการนํากระบวนการใหม่หรื อกระบวนการทีEแก้ไขปรับปรุ งแล้วมาใช้
• ผลิตภัณ ฑ์ ต่างๆที@ผลิตในสถานที@ผลิตใหม่ เหมือ นกับผลิตภัณ ฑ์ ที@ผลิตในสถานที@ผลิตที@
ได้รับการรับรองก่อนหน้ านีโE ดยทีไE ม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิEมเติม
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IATF – คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
กฎเกณฑ์ สําหรับการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขคร้ั งที@ 5 – คําถามที@พบบ่อย (FAQs)

หมายเลข กฎเกณฑ์ ที@ใช้ อ้างอิง

2
ต่อเนื@อง

คําถามและคําตอบ

ในกรณีที@มีเงื@ อ นไขตรงกับที@ก ล่ าวมาข้ างต้ น สถาบันตรวจรั บรองต้ องเริ@ ม ต้ นดําเนิ นการตาม
ขัEนตอนกระบวนการดังต่อไปนีE
1. ดําเนินการการตรวจประเมินเพื@อการรับรองครัEงแรก (ไม่ตอ้ งมีการทบทวนความพร้อมขัIน
ทีE 1) ซึEงมีจํานวนวันตรวจประเมินเท่ ากับจํานวนวันตรวจประเมินของการตรวจประเมิน
เพื@อต่ ออายุใบรับรอง หมายเหตุ: องค์กรต้องแจ้งการย้ายทีEตIงั ใหม่ให้สถาบันตรวจรับรอง
ข้อ 3.2:
รับทราบ (ตามทีEก ําหนดในกฎเกณฑ์ข้อ ทีE 3.2) ในรายละเอีย ดของการย้ายทีEตI งั ใหม่ ทีE
การแจ้งให้ ทราบการ
เปิ ดเผยและเงืEอนไขทีEตกลงกันก่อนทีEจะดําเนินการย้ายทีEตIงั ใหม่ มิฉะนัIน ต้องมีการตรวจ
เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร
ประเมินเพืEอการรับรองครัIงแรกแบบเต็มรู ปแบบ (รวมถึงการทบทวนความพร้อมขัIนทีE 1)

แก้ไข

2. เมื@อทําการตรวจประเมินขัEนที@ 2 และกระบวนการการจัดการกับสิE งทีEไม่สอดคล้อ งตาม
ข้อกําหนดเสร็จสมบูรณ์ หลังจากทีEผลการตัดสิ นให้การรับรองเป็ นเชิงบวก สถาบันตรวจ
รับรองจะออกใบรับรองใหม่ ให้ กับองค์ กร ซึE งใบรับรองของ IATF 16949 จะมีอายุสูงสุ ด
สาม (3) ปี ส่วนใบรับรองของ ISO/TS 16949 จะใช้งานได้จนถึงวันทีE 14 กันยายน 2018
3. ข้ อมูลของการตรวจประเมินขัEนที@ 2 และใบรับรองต้ อ งถูก ป้ อ นเข้ าไปในบันทึก ปั จ จุบั น
ขององค์ กรที@อยู่ในฐานข้ อมูล IATF เพิEมหมายเหตุในพืIนทีEสําหรับบันทึกข้อคิดเห็นของ
การตรวจประเมินขัIนทีE 2 เพืEออธิบายการย้ายสถานทีEผลิต/การเปลีEยนทีEอยู่
4. ใบรับรองเดิมในฐานข้อมูล IATF จะถูกแทนที@โดยอัตโนมัติเมื@อมีการออกใบรับรองใหม่
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IATF – คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
กฎเกณฑ์ สําหรับการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขคร้ั งที@ 5 – คําถามที@พบบ่อย (FAQs)

หมายเลข กฎเกณฑ์ ที@ใช้ อ้างอิง

คําถามและคําตอบ
คําถาม:
อะไรจะเกิดขึEนหากสถานที@ผลิตที@ได้ รับการรับรอง ISO/TS 16949 หรื อ IATF 16949 แล้ วย้ ายไป
อยู่ที@อื@น และที@ตEงั ใหม่มีการขยายเมื@อเทียบกับที@เดิม

3

คําตอบ:
เมืEอสถานทีEผลิตทีEได้รับการรับรองแล้วย้ายจากทีEตI งั ปัจจุบนั ไปอยู่ในทีEตI งั ใหม่ถือว่าเป็ นการย้ าย
ข้อ 3.2:
สถานที@ผลิตบางส่ วน ถ้าเป็ นไปตามเงืEอนไขข้อใดข้อหนึEงหรื อมากกว่าหนึEงข้อต่อไปนีI
การแจ้งให้ ทราบการ
• น้ อยกว่ า 80% ของลูกจ้ างย้ ายจากสถานทีEผลิตทีEได้รับการรับรองก่อนหน้านีIไปยังสถาน
เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร
ทีEตI งั ใหม่ (ยกตัวอย่าง “ลูกจ้าง” รวมถึงฝ่ ายบริ หาร หัวหน้างาน พนักงานทีEปฏิบตั ิงานการ
ผลิตโดยตรงหรื อทางอ้อม)

แก้ไข

• อุปกรณ์ทีEกาํ ลังใช้อยูม่ ีทEงั อุปกรณ์ทใี@ ช้ อยู่แล้ว (เช่นเดียวกับทีEอยูใ่ นสถานทีEผลิตทีEได้รับการ
รับรองก่อนหน้านีI) กับอุปกรณ์เพิ@มเติมที@นาํ มาใช้ซึ@งเป็ นอุปกรณ์ใหม่/อุปกรณ์ที@เคยใช้ งาน
มาแล้ว และ/หรื อกระบวนการ ผังโรงงานทีEได้รับการปรับปรุ งแก้ไข หรื อไม่ก็ได้
• ผลิตภัณฑ์ที@ผลิตในสถานทีEตIงั ใหม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ทีEผลิตในสถานทีEผลิตทีEได้รับการ
รับรองก่อนหน้านีI และมีผลิตภัณฑ์ที@เกี@ยวกับยานยนต์ เพิ@มเติม (ยกตัวอย่าง ขยายขอบเขต
ของการรับรอง) หรื อไม่กไ็ ด้
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IATF – คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
กฎเกณฑ์ สําหรับการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขคร้ั งที@ 5 – คําถามที@พบบ่อย (FAQs)

หมายเลข กฎเกณฑ์ ที@ใช้ อ้างอิง

3
ต่อเนื@อง

คําถามและคําตอบ

ในกรณี ที@ มี เ งื@ อ นไขตรงกั บ ที@ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สถาบั น ตรวจรั บ รองต้ อ งเริ@ ม ต้ น กระบวนการ
ดังต่อไปนีE
• ดําเนินการการตรวจประเมินเพื@อการรับรองครัEงแรกแบบเต็มรู ปแบบ รวมถึงการทบทวน
ความพร้ อมขัEนที@ 1 หมายเหตุ: องค์กรต้องแจ้งการย้ายทีEตI งั ใหม่ให้สถาบันตรวจรับ รอง
รับ ทราบ (ตามทีEก ําหนดในกฎเกณฑ์ข้อ ทีE 3.2) ในรายละเอีย ดของการย้ายทีEตI งั ใหม่ ทีE
เปิ ดเผยและเงืEอนไขทีEตกลงกันก่อนทีEจะดําเนินการย้ายทีEตIงั ใหม่
ข้อ 3.2:
• เมื@อดําเนินการตรวจประเมินขัEนที@ 2 และกระบวนการการจัดการกับสิEงทีEไม่สอดคล้องตาม
การแจ้งให้ ทราบการ
ข้อกําหนดเสร็จสมบูรณ์ หลังจากทีEผลการตัดสิ นให้การรับรองเป็ นเชิงบวก สถาบันตรวจ
เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร
รับรองจะออกใบรับรองใหม่ ให้ กับองค์ กร ซึ@งใบรับรองของ IATF 16949 จะมีอายุสูงสุ ด
สาม (3) ปี ส่วนใบรับรองของ ISO/TS 16949 ใช้งานได้จนถึงวันทีE 14 กันยายน 2018

แก้ไข

• ข้ อมูลของการตรวจประเมินขัEนที@ 2 และใบรับรองต้ อ งถูก ป้ อ นเข้ าไปในบันทึก ปั จ จุบั น
ขององค์ ก รที@ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล IATF เพิE ม เติ ม หมายเหตุ ใ นพืI น ทีE สํา หรั บ การบัน ทึ ก
ข้อคิดเห็นของการตรวจประเมินขัIนทีE 2 เพืEออธิบายการย้ายสถานทีEผลิต/การเปลีEยนทีEอยู่
• ใบรับรองเดิมในฐานข้อมูล IATF จะถูกแทนที@โดยอัตโนมัติเมื@อมีการออกใบรับรองใหม่
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IATF – คณะทํางานด้านยานยนต์สากล
กฎเกณฑ์ สําหรับการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขคร้ั งที@ 5 – คําถามที@พบบ่อย (FAQs)

หมายเลข กฎเกณฑ์ ที@ใช้ อ้างอิง

คําถามและคําตอบ
คําถาม:
ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ อยู่ในสถานที@ผลิตเพื@อสั งเกตการตรวจประเมินแบบบุคคลที@สามหรื อไม่ คํา
จํากัดความของ "ลูกค้า" คืออะไร (เช่ น OEM ที@เป็ นสมาชิกของ IATF ผู้ส่งมอบขัEนที@ 1 ฯลฯ )
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ข้อ 3.1:
ข้อตกลงการให้ การ
รับรองที@ทํากับองค์กร

คําตอบ:
ในกรณีทีEองค์กรทีEได้รับการรับรองมีลูกค้าเป็ น OEM ทีEเป็ นสมาชิกของ IATF ดังนัIนตามข้อตกลง
ระหว่างสถาบันตรวจรับรองและองค์กร (นันE คือ ลูกค้าของสถาบันตรวจรับรอง) ทีEมีผลบังคับทาง
กฎหมาย องค์กรต้องอนุญาตให้ OEM ทีEเป็ นสมาชิกของ IATF (หรื อผูแ้ ทนของพวกเขา) เข้าร่ วม
สังเกตการณ์การตรวจประเมิน หากลูกค้าร้องขอ
ในกรณี ทีEองค์กรทีEได้รับการรับรองมีลูกค้าด้านยานยนต์ร ายอืEนๆ การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ก าร
ตรวจประเมินแบบบุคคลทีEสามโดยลูกค้าด้านยานยนต์เ หล่านัIน จะเป็ นดุลยพินิจขององค์กรทีE
ได้รับการรับรอง
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